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Autorului 

„ISTORIEI CRITICE A ROMÂNILOR“, 

Dommei-e5af 

4 B. P. HĂSDEU 

sunt închinate aceste Studic,



Studiele ce am strîns în volumul de faţă, 
le-am publicat ântâii în diferite timpuri în Re- 
vista Nouă, 

Ele sunt resultatul cercetărilor ce am făcut, 
în Biblioteca Naţională din Paris, prin publica- 
țiunile istorice ale secolului trecut. 

Am completat aceste cercetări cu preţi6sele 
amănunte culese din monumentala colecţiune de 
Documente privitore la istoria Românilor, cari S'aiă 
publicat, şi se publică sub auspiciele Ministerului 
Instrucţiunei Publice şi ale Academiei Române, 
spre cel mai mare bine al istoriei nâstre naţio- 
nale. 

Nu înfăgişez cititorului nimic care să nu fiă 
întemeiat pe unul si pe mai multe documente. 

Am adunat asupra unuia şi aceluiaşi eve- 
niment din istoria ţărilor române cât mai multe 
date, şi adeseori le-am adunat din isvorele cele 

34133. 
I



IL 

mai depărtate unul de altul, numai pentru ca, 
evenimentul, cu premeigătorii:!şi următorii săi, 
să apară înaintea; cititorului . ÎN, deplină lumină. 

Nepergend un Singur moment din vedere 
adevărul istoric şi” afitinăţiănile. documentelor, 
am năzuit a aşeda, a povesti şi a zugrăvi fap- 
tele astfel încât disposiţiunea, espunerea Şi de- 
scripțiunea lor să facă pe cetitor să vâdă cât; mai 
bine într'ensele reinuierea trecutul. 

Bucuresci, în 1 Novembre 1897.



  

UN FRANCES 

CANDIDAT LA TRONUL ŢĂRII-ROMĂNBSCI 

(1720—1771) 

l. 

La 1732 ambasador al Franciei la Constan- 
tinopole era d. de Villeneuve. Resboiul pentru 
succesiunea la tronul Poloniei se afla în ajun de 
a isbucni. Diplomaţia franceză lucra de zor spre 
a nu lăsa acest nefericit regat să fiă sfâşiat de 
cele trei puteri cari îl înconjurai. 

Se scia la Paris, şi d. de Villeneuve spunea 
dilnic vizirilor şi paşalelor Porţei că tocmai acum, 
în 1732, Austria, Rusia şi Prusia încheiaseră un 
pact secret pentru 7egu/area afacerilor Poloniei, — 
pact care era ca un lugubru prolog al desmem- 
brării de mai târdiu. 

Neliniscea, pregătirile, silințele de tot felul
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spre a ghici gândurile fiăcărei puteri faceau ca 
Polonia, ţările române, Ungaria cu Transilvania 
Şi imperiul Sultanilor să fiă într'uă continuă agi- 
taţiune. Emisarii și spionii Rusiei şi Franciei fur- 
nicati prin toate părţile. Turcii de la Sublima- 
Pârtă sencurcaă în iţele complicate ale negocia- 
ţiunilor pe cari nu le mai înțelegeau, er Fanarioţii, 
dragomani la Pârtă şi principi în țerile române, 
la largul lor în tâte aceste intrigi, se pricepeai 
cu neîntrecută şireteniă a servi într'același timp, 
nu la câte doui domni, der la toți de uă dată, 
pentru atingerea scopurilor lor particulare, puţin 
păsându-le de ce va fi cu interesele celor-l-alţi şi 
cu interesele Porţei otomane. 

Francia susţinea la tronul Poloniei candidatura 
lui Stanislas Leczinski. Ca să 'şi vedă visul cu 
ochii, Austria, Rusia şi Grecia lucrau împreună 
pentru August III, fiul lui August II. Cesta din 
urmă nu murise, der diplomaţii Europei sciati că 
dilele i sunt numărate şi, deci, se pregătiai. 

La Constantinopole, d. de Villenevue, diplo- 
mat deştept şi cunoscător al firei Turcilor şi al 
perfidiei fanariote, își pregătia t&remul. La ori ce 
ocasiune, ambasadorul Franciei nu uita de a spune 
Turcilor adevărul cel mare: nu lăsaţi s& peră 
seculara aliată a Imperiului otoman; nu lăsaţi s& 
cadă Polonia! 

In timpul acesta, d. de Villeneuve primi la 
Constantinopole, spre a'l studia Şi comunica Mi- 
nisterului Afacerilor străine din Paris, zu prozect
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Brivitor la întemeiarea unui stat creștin în Dacia 
Zyatană. 

Nici mai mult, nici mai puţin de căt atât! 
Pentru că acest proiect, curios fârte în felul 

sei, se va sili pe altă cale s&l realiseze şi d. de 
Valcroissant, Francesul candidat la tronul Ţerei- 
Românesci, tot în Dacia Traiană, s& ne oprim 
cât-va asupră-i. 

Un magnat ungur, Disloway, amic al comite. 
lui Francisc Rakoczi, scrisese d-lui de Villeneuve 
în 13 Mai 1732 «că se află uă țeră întinsă şi 
«aprope nelocuită, situată pe confiniele Ungariei 
«şi Transilvaniei, şi dependinte de Ţera-Româ- 
«nescă şi de Moldova; că acestă țeră este fârte 
«fertilă şi propriă prin situaţiunea Şi calitatea pă- 
«mentului săi de a atrage într'ânsa un mare nu- 
«mer de locuitori spre a forma colonii. 

«Şi lucrul acesta, continuă Disloway, se va 
«face cu atât mai multă înlesnire cu cât Ungaria 
«şi Transilvania, în care el posede şi-acum uă 
«mulţime de relațiuni, sunt pline de nemulțămiţi, 
«cari nu caută de cât ocasiunea priinci6să de a 
«scăpa de sub jugul Impe&ratului. 

«Planul va căpeta un început de esecuţiune, 
«deca Sultanul va da lui Disloway voiă de a 
ocupa acestă ţeră. In ceia ce privesce oposiţiu- 
«nea principilor Țărei-Românesci şi Moldovei, 
« Disloway şi-a pregătit terenul; a negociat cu 
«ambii Domni. Aceştia sunt favorabili ideei mag- 
«natului ungur, căci el s'a obligat a le plăti
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«anual a decea parte din veniturile noului Stat, 
«ori de ce natură ar fi ele. Cu principele Mol- 
«dovei, lucrul e ca şi isprăvit, er la Poartă Di- 
«sloway a presintat propunerea, însoţind-o cu tâte 
«argumentele cari militeză în favârea ei, şi 
«anume: noul Stat va fi ca un zid de aperare 
«între ţinuturile Sultanului şi imperiul Austriei; 
«populaţiunea lui ar pute forma corpuri de trupe 
«pe cari Pârta le-ar întrebuința cu folos în vii- 
«târele scle r&sbâie. Vizirii şi paşalele at as- 
«cultat cu bunăvoință cele scrise şi cele spuse de 
«Disloway, şi n'aă. r&spuns în contra de cât că, 
«pentru acum, P6rta nu pote da urmare unei 
«asemenea propuneri, de Gre-ce sunt tractate 
«care o legă a trăi în pace cu dinastia Habs- 
«burgilor. De aceia, magnatul ungur a fost in- 
evitat se mai aştepte. 

« Totuşi, aşteptarea la Portă se prelungea 
«din cale afară; Disloway, cunoscând trecerea cea 
«mare de care Regele Franciei se bucura la Con- 
«stantinopole şi veda neîntrecută ce avea la po- 
«porele din Orientul europen, sa hotărit să 
«ceră, pentru reuşita ideei scle, sprijinul şi pro- 
«tecţiunea puternicului monarce din Occident. Sta- 
«tul cel noi, catolic, şi pus sub imediata epi- 
«tropiă a Regelui Franciei, ar stringe şi măr- 
«gini din partea orientale puterea Împăratului 
«Austriei; ar micşora forțele ce Habsburgii trag 
«din Ungaria şi din Transilvania; ar opri espan-
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«siunea Austriei spre Resărit şi ar servi politicei 
«francese în Orient.» Ă 

Acesta-i proiectul Ungurului Disloway, pri- 
vitor la formarea unui Stat creştin, a căruia po- 
siţiune geografică, «confinzele Ungariei şi Tyan- 
se/vamei, şi dependinte de Ţira. Romândscă Şz de 
Moldova», este imposibil de hotărit. 

Ideia însă nu era nouă. 
Un Stat creştin, catolic, devotat Franciei şi 

totdcuna prietin Turciei, care ar fi îmbrățișat în 
cuprinsul lui populaţiunile române din Transilvania, 
Ţera-Românescă şi Moldova, mijise, .decă s'ar 
pute dice, în mintea şi gândurile diplomaților 
francesi încă din timpul lui Petru Rareş în Mol- 
dova şi Zapolya în Transilvania. Pe atunci, un 
duce d'Orleans era se fiă numit principe al Tran. 
silvaniei. In urmă, alegerea lui Henric d'Anjou la 
tronul Poloniei nu fusese de cât urmarea planu- 
lui de infiinţare a acelui regat în Orientul europen. 

După ce casa de Bourbon înlocui pe cea de 
Valois pe tronul Franciei, vederile geniale ale lui 
Henric IV hotărîră pentru totd&una basele in- 
fluenţei şi puterei francese în Orient. Sistemul 
celor trei state, aliate cu Francia ŞI situate de la 
Nord la Sud la spatele colosalei puteri a casei 
de Austria şi anume; Suedia, Polonia şi Turcia, 
fusese adus la îndeplinire de către succesorii lui 
Henric IV pe t&rtmul diplomaţiei francese, de că- 
tre Richelieu şi Mazarin. Acest sistem celebru 
servise în tot decursul secolului XVII drept temei
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şi îndreptar politicei esterne a Franciei lui Ludovic 
XIII şi Ludovic XIV. In secolul XVIII, Caterina 
II a Rusiei îl va copia în faimosul s&i sistem, 
cunoscut sub numele de szsfemu/ Nordului şi care 
consista într'uă alianţă cu Prusia, Anglia şi Dane- 
merca, îndreptată în contra puterilor de la Sud, 
şi anume în contra caselor de Bourbon şi d'Austria. 

La 'nceputul secolului XVIII, între 1700 şi 
1715, greşelile lui Ludovic XIV, bătrân, mâhnit 
şi fără noroc, şi, după mârtea lui, greșelele mari 
şi grele ale diplomaților francesi sguduiseră din 
temeliă edificiul cel măreț al lui Henric IV, Ri- 
chelieu și Mazarin. Sistemul alianțelor va fi r&s- 
turnat cu desăvirşire; Turcia va fi în dese rân- 
duri părăsită de Francesi, atât spre paguba ci 
cât şi spre acea a Francesilor însişi în Orient. 
Polonia, nesfătuită şi neajutată de nimeni, începe 
de la August II s& se rostogolescă din ce în ce 
mai iute spre prăpastia spre care o atrăgeau atât 
fatala ei constituţiune cât şi intrigile şi adimeni- 
rile vecinilor. 

La 1756, sistemul celor trei state aliate Fran- 
ciei şi situate la spatele Austriei, va dispâre din 
evangeliul diplomaţiei francese. Austria se va uni 
prin tractate cu Francia, şi acestă greșelă enormă 
işi va ar&ta desastruâsele:i urmări penă şi în tim- 
purile n6stre. Henric IV, Richelieu şi Mazarin nu 
putuseră s€ preveda înălțarea Prusiei şi Rusiei 
printre cele-l-alte state mari ale Europei. 

La 1732, în ajunul r&sbâielor ce avea să
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nască, în Polonia pentru succesiunea la tron, şi 
la marginele Dunărei şi în Ungaria între Turcia, 
Austria şi Rusia, Gmenii de stat ai Franciei 

şi cei cari lucrau la umbra puterei francese din 
Orient, îşi mai aduceaă aminte de Szsfemu/ Statelor 
abate, şi, din crâmpeiele lui, aşa cum le permi- 

teai împrejurările, ei năzuiaui a înjgheba alte sis- 
teme de alianţe, a crea noui piedici acţiunei com- 
binate a Austriei, Rusiei şi Prusiei în Orientul 
Europei, a face ca Turcia şi Polonia s& recăştige 
puterea ce era necesară atât lor înşile cât şi în- 
tregului ecuilibru europen. 

Infiinţarea statului catolic şi devotat Franciei, 
acum în 1732, nu era de cât una dintr'aceste în- 
cercări. Ungurul Disloway, ca şi comitele Fran- 
cesc Racokzi, credeau că Francia va fi gata să 
ajute asemenea planuri de origină francesă, şi de 
aceia le propuneai Porţei şi le aduceau la cunos- 
cina ambasadorului frances de la Constantinopole, 
spre a fi comunicate la Paris Regelui şi miniş- 
trilor lui. 

Din nenorocire, Ludovic XV numai la afa- 

cerile Orientului nu se gândea, er bătrânul car- 
dinal Fleury, prim-ministru, nu voia pentru ni- 
mica, 'n lume s& se arunce în intreprinderi aven- 
turâse. El lasa s& sufere şi s& peră interese 
mai mari şi mai vedite ale Franciei, numai să 
nu fiă constrins a declara r&sboi, — der mi-te s€ 

lucreze cu tăriă la inființarea unui noi stat pe 
carta Europei. Erau destule deja cele în fiinţă
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ca sc se certe şi să se bată! Pentru a lucra la 
crescerea unui stat noi, al cărui viitor Fleury ca 
şi toţi diplomaţii francesi din vremea lui nu pu- 
teau s€-l zărescă, se cerea mai multă vlagă, mai 
mult entusiasm. Fleury era departe de a ave aceste daruri superidre! 

D. de Villeneuve, la Constantinopole, scia ideile dominante ale ministerului din Paris, şi de aceia îl vedem că trămite planul Ungurului Di- sloway, însoţindu-l cu observaţiunile scle proprii, care numai binevoitâre nu : sunt pentru opera magnatului. 
«Multă realitate nu este, dice el, în ideile «d-lui Disloway, der pentru că i-am promis a le «aduce la cunoscinţa Majestăţei Sele, de aceia îmi «permit a vi le comunica. Veţi binevoi a'mi r&s- «punde ce credeţi despre dânsele, pentru ca să «pot mulțumi întrebările autorului, cu privire la <intențiunile Regelui în cestiunea propunerei lui.» 
Proiectul Disioway plecă la Paris în 1 3 Mai 1732, şi tocmai la 12 Decembre 1732 Afacerile Străine din Paris, fârte puţin grăbite, r&spund d-lui de Villeneuve în privinţa lor. 
Etă acest r&spuns care ne arctă pe deplin cât de mult uitaseră Gmenii de stat din Paris vechiele principie ale predecesorilor lor în poli- tica orientală a Franciei. 
«Proiectul Disloway ne pare ca şi d-niei tele “chimerie: un stat de format între Statele Sulta- «nului și ale Împăratului; un popor care într'a-
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«celaşi timp ar fi catolic, der şi gata a da ste 
«de ajutor 'Turcilor; un aşedement care cere şi 
«consimţimântul Porţei şi pe acela al Principilor 
«Moldovei şi “[erii-Românesci, şi mai presus de 
«tote protecţiunea Regelui; — tâte acestea al- 
«cătuesc uă grămadă de circumstanţe ce ne este 
«cu neputinţă a reuni şi cari, de altminteri, nu 

«sunt de loc făcute a sta împreună. 
«Decă d. Disloway, aducendu-şi aminte de 

«făgădudla ce „i-ai făcut de a scrie Regelui, te 
«va întreba de r&spuns, spune-i că efectul ideei 
«s€le ni s'a părut forte greu: că, ori-care ar fi 
«interesul Regelui de a pune stavili puterei Im- 
«pă&ratului, acesta nu-i un motiv destul de tare 
«ca s& hotărască pe Maiestatea Sa a contribui la 
«formarea unui stat catolic, între Creştini şi Turci, 

«şi care, de la nascere, s€ se facă tributar şi su- 

«pus Porţei; că, în fine, deca acest Stat, odată 
«format, sar găsi supus Turciei, atunci Maiesta- 
«tea Sa nu ar refusa de a-i acorda aceiaşi pro- 
«tecţiune pe care o acordă tutulor acelora cari 
«profeseză religiunea catolică ...... ». 

Acesta "i răspunsul care îngropă pentru ve- 
ciă cu forte puţine onoruri frozectul Desloway 
din 1732. 

Ca toţi Gmenii fricoşi, nehotăriţi şi 'ncurcaţi 
în vederile lor, Fleury da lui Disloway întrega'i 
binecuvintare de a face statul şi apoi, după cel 
va fi făcut, ca şi cum ar fi fost vorba de uă clă-
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dire pe țărmurile Bosforului, atunci făgăduia de ai acorda protecţiunea Regelui. 
Întocmai dupe cum Republica Veneţiei . şi Curtea de la Viena respunseseră lui Matei Ba- sarab în 1650, când cu marea alianță a pop6- 

relor creştine supuse Turciei: resculaţi-vă în contra 
Turcilor; începeţi r&sboiul de independenţă, şi-apoi 
VE vom ajuta şi noi,—tot aşa dicea lui Disloway diplomaţia francesă a lui Ludovic XV. fă statul 
creştin şi catolic la confiniele Ungariei şi Tran- 
silvaniei, şi-apoi vom vede. 

Prosectul Disloway cădu, der amintirea lui şi 
la Paris, în hârtiele ministerului afacerilor străine, şi la Constantinopole, în arhiva ambasadei fran- cese, se păstră cu sfinţeniă. 

Ceia ce nu voise s& facă Fleury la 1732, se încercară pe sub mână so facă la: 1769—1771 ântâii ducele de Choiseul şi-apoi ducele d'Aiguil- lon, servindu-se spre acesta cu un aventurar fran- ces, d. de Vaicroassant, care, probabil, într'uă di „cu s6re, îşi disese pe lângă multe alte lucruri din stele şi din lună: 
— Şi-adică, de ce nu m'aşi face Domn în Țera- Românescă şi în Moldova?! 

II. 

Al doilea r&sboi mare şi hotăritor avea să isbucnescă efectiv între Rusia şi “Turcia la Martie



Candidat la Tronul Ţării-Romănesci 13 

1769, de şi declararea lui formală este din Oc- 
tobre 1768. 

Caterina II voia de rândul acesta ca Rusia 
se sfârşescă uă dată cu Imperiul Sultanilor. Su- 
edia, Polonia şi Turcia erat nesce state cari, dupe 
dorinţele şi voința Ţarinei, trebuiau şterse de pe 
carta Europei. 

Tractatul de la Nystadt (1721) luase Suediei 
cele mai frumâse provincii din Baltica occiden- 
tală. Acum era rândul Poloniei şi al Turciei. 

La 1763, August III murise disprețuit şi de 
Poloni şi de Saxoni. Pentru Rusia şi pentru Pru- 
sia cari pândeau cu ochii ţintă ori-ce mişcare în 
Polonia, ocasiunea era din cele mai proprie spre 
a face un pas înainte în ceia ce meditatii de mult. 
Austria, Francia şi Turcia doriau ca tronul st fiă 
dat principelui de Saxa. Rusia şi Prusia susţi- 
neau candidatura lui Stanislas Poniatowski, unul 
din primii amanți ai Caterinei. 

Sub presiunea baionetelor muscălesci şi cu 
totă oposiţiunea unei părţi din nobilii poloni, a 
comitelui de Vergennes, ambasadorul Franciei de 
la Constantinopole, a diplomaţiei austriace din 
Polonia,— Dieta alese pe Poniatowski, care inau- 
gură (1764) domnia cea fatală în timpul căreia 
Polonia fu sfâşiată de trei ori şi în fine ştersă 
din cartea naţiunilor. 

După alegerea amantului Caterinei, neunirile 
şi luptele continuară. Rusia şi Polonia se întreceaă 
care mai de care să le aţițe şi s& le întreţină.
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Ura catolicilor în contra ortodoxilor. a zpzafilor 
în contra diszdențifor cum li se dicea, ferbea în 
tote părţile. Rusia, sub cuvânt de a apăra orto- 
doxia, se amesteca în toate afacerile Regatului. 
Confederaţiunile polone, adică partitele ce se fă- 
cuseră de nobili, — de unii pentru a păstra neschim- 
bată constituţiunea, de alţii pentru a se opune la 
alegerea principelui de Saxa, de alţii pentru a 
opri pe disidenţi, adică pe ortodoxi s€ intre în 
dietă, — confederaţiunile fură una din causele de 
câpetenie ale căderei. Frederic şi Caterina le sus- 
ţineau pe tâte căci, luptându-se între dânsele, 
îndreptăţiaii pe ambii suverani a intra la ori-ce 
moment în Polonia. 

Una dint'aceste confederaţiuni, cea de la Ra- 
dom, se deosebia mai mult prin luptele şi pute- 
rea sa. Confederații aceştia luaseră armele pentru 
a se opune ori-şi-cărei schimbări a constituţiunei. 
După ce fu disolvată, din sfarimăturile ei născu 
Confedevajiunea de ia Bar, care avea în progra- 
mul s&ă neschimbarea constituţiunei, menţinerea 
nenorocitului //Gerzm veto, esclusiunea ortodoxilor 
din Dietă şi— pentru că nu recunosceai pe Po- 
niatovski de rege, — vrăjmăşia în contra protec- 
tOrei Regelui, în contra Rusiei şi a Caterinei. 

Confederaţiunea de la Bar r&mase singură în 
picioare. Capii ei, marele hatman Branigki, comi- 
tele Potogki, comitele Krazinski voiat hotărit s€& 
lupte în contra Rusiei, Zro velgione et libertate, 

[o 
A
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cum sta scris pe stgurile lor. Cereai deci aju- 
t6re din tote părţile. 

Francia şi Turcia r&spunseră la cererile lor, 
—de şi, în Francia, opiniunea publică şi filosofii 
de la Paris erai mai mult pentru Poniatovski şi 
mai cu semă pentru şireta Caterină, care sciuse 
se amăgescă lumea proclamând sus şi tare liber- 
tatea de -religiune în Polonia, drepturile politice 
egale pentru catolici şi ortodoxi. 

Choiseul &ns& ghicise planurile Caterinei. 
«Puterile Nordului, scria dânsul, par că s'aă 

«înjugat la carul Caterinei: Suedia nu pote ni- 
«mic, căci întrigele şi cabalele interne o sfâşiă ; 
«curtea din Berlin o ajută cu speranţa de a se- 
«para pe Austria de Rusia; curtea din Londra 
«ii face poftele, ca să păgubescă pe Francia». 

Decă Francia nu ar fi dat pe brănci în tre- 
cutul r&sboi de şepte ani, ducele de Choiseul 
ar fi declarat r&sboi Rusiei. Nu putea. De aceia 
şi el, şi Regele Ludovic XV se mulțămiră a tră- 
mite d-lui de Vergennes instrucţiuni din cele mai 
categorice, ca să stăruiâscă s& declare Turcia 
resboi Rusiei. Şi pentru că şi Regele şi ducele 
de Choiseul sciai că banii Rusiei şi lirele Angliei 
curg la Pârtă pentru membrii Divanului, ei tră- 
miseră d-lui de Vergennes patru milione, pentru 
a'şi face şi mai elocinte, şi mai conving&târe cu- 
vintele și stăruinţele pe lângă viziri şi paşale. 

D. de Saint-Priest, succesorul d-lui de Ver-
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gennes la ambasada din Constantinopole, primi 
aceleaşi instrucţiuni. 

In Polonia, în ajutorul confederaţilor de la 
Bar, Francia trămise bani şi oficeri pentru a or- 
ganisa armatele. Jean de Taules, Dumouriez — 
care va juca un rol 'atât de mare în Revoluţiu- 
nea francesă în cât, ca şi Valcroissant la Dunăre, 
va voi s€ 'şi facă pe sema lui un regat în Bel- 
gia, — baronul de Viomesnil, oficerii Dussaillans 
şi Choisy plecară pe rând în Polonia. 

In Turcia, Sultanul Mustafa era furios pe 
Caterina. Fusese înşelat în modul cel mai ruşinos 
pentru densul. Chiămat de Branigki şi de alţi no- 
bili a lua parte la alegerea noului rege al Po- 
loniei, Mustafa fusese oprit de Caterina, care “i 

jurase că nu se va alege Poniatovski. Şi cine 
fusese ales? Tocmai Poniatovski. Acestă rea cre- 
dinţă, aceste minciuni care răniai adânc firea 
dreaptă şi cinstită a Turcului, ar fi împins pe Mus- 
tafa a declara îndată r&sboi perfidei scle vecine. 
Se opri Ensă, căci armata otomană era slabă; 

Er partita păcei, adică cea plătită de Anglia și Ru- 
sia, puternică în Divan. Tremurând de mâniă, 
Sultanul aşteptă timpuri mai bune, şi se puse a 
grăbi realisarea reformelor în imperiul său. 

Rusia lucra de mult în statele creştine ale 
Turciei. 

Era uşor de prevădut că, decă nu îndată 

după alegerea lui Poniatovski (1764), der peste 
câte-va vreme r&sboiul, prin însăşi firea lucrurilor, 

 



Candidat la Tronul Terii-Romănesci 17 

tot avea să isbucnescă între Rusia şi Turcia. 
Caterina "| voia hotăritor şi final. De aceia, âncă 
de la 1761, emisarii şi spionii muscălesci bijbiiati 
prin tâte statele creştine ale Turciei europene, 
er în Asia paşale şi guvernatori, ca aceia ai Bag- 
datului, ai Trebizondei şi ai altor provincie, erai 
pe sub mână ajutaţi s& proclame independinţa 
provincielor lor şi să rupa ori-ce legături de va- 
salitate cu Sultanul din Constantinopole. 

In Grecia, unde din timpul Anei Ivanovna 
şi Elisabetei Petrovna lucrati emisarii ruşi, în Te- 
salia, pe ţ&rmii Adriaticei, un ofiţer de artileriă 
din armata Țarinei, Papazoglu, se 'nţelesese cu 
creştinii şi pregătise uă insurecţiune care avea să 
isbucnescă îndată ce flota rusă, care se pregătia, 
în porturile Angliei, avea s& se ar&te în apele 
Turciei. « Dumnedeui», «libertatea religi6să», cin- 
dependinţa absolută», «frăţia de cruce cu impe- 
riul Ţarinei», «iubirea de mamă» a Caterinei pen- 
tru toţi creştinii ortodoxi, şi tâte pravoslavnicele 

-isone Şi 7engaâues ce ai r&sunat şi r&sună încă 
prin Carpaţi şi prin Balcani se audiră atunci. Toţi 
—făgăduiră că vor fi gata la timpul indicat şi că 
vor da mână cu Muntenegrenii la cari lucra 
agenţi ruşi şi— lucrul e documentat, — agenţi pru- 

siani de a lui Frederic. 
In Serbia, în Albania şi în Croaţia, un că- 

lugăr Stefan propoveduia următorele: 
„Austria şi Ungaria nu pot să vă ajute. în- 

«tru nimic; Francia dârme; Polonia trage de 
34.433. 

2 
    BIBLIOTECA 

CENTRALA UNIVPRSITARĂ » CAROL |» 
BUCUREŞTI 
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«morte. Singură Rusia e deşteptă, se gândesce 
«la voi şi vă 'ntinde mâna frâţesce, căci ea sin- 
«gură este ortodoxă». 

Şi Caterina în manifestul ei, (Februarie 1769), 
va face să răsune tot cârda ortodoxismului. Ea 
va opri pe Turci, «de a arunca în marea nele- 

«giuirei cu trup cu suflet pe creştinii din Moldova, 
« Valachia, Bulgaria, Bosnia, FErzegovina, Mace- 

«cedonia şi pe cei-lalți cari mai sunt în imperiul 

«Sultanilor. » 
Agenţii vorbiai, adimeneai, împărțeau banii 

cu pumnii. Insurecţiunea în Serbia şi în Albania 

era atât de bine pregătită, în cât isbucni înainte 

de timp, şi de aceia resculaţii fură învinși și omo- 

riţi de Jeniceri. 
In ţările române și 'n deosebi în Muntenia, 

emisarii Rusiei lucrau dinainte de 1766. Doui ne- 

gustori Yukarov la Bucuresci, şi Cernokopra la 
laşi erau spioni muscălesci. Locotenentui-colonel 

Ghermanos, Grec de origine, veni în ţeră pen- 
tru a vesti celor bine gânditori că puterea pra- 
voslavnicei Rusii şi hotărirea marei impăretese 

vor sfărima imperiul Sultanilor şi vor goni pe 
Turci din Europa. Bani, decoraţii, portrete cu 
briliante prin prejur, «lente» adică cordâne erau 
complementul cuvintărilor s€le. Se înjghebară în 
România două partite: zna russofilă, în cap cu 
arhimandritul de la Argeşi, Român cu tâte aces- 
tea, ba chiar Olten, din banatul Craiovei, şi 
având drept membri cu veqă vro câţi-va Canta-
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cuzineşti; alta Zurcofilă pe care o ofcărmuza le- 
nachiţă Văcărescu. 

Ghermanos, arhimandritul, Cantacuzinescii, 
gazetele străine cari se citeau la Bucuresci, după 
cum vom arăta şi mai la vale, provocaseră în ca- 
pitala Munteniei uă agitaţiune care ajunsese penă 
la urechile Sultanului, şi mai ântâii la urechile 
vitezului bătrân Krim-Gheray, numit ir Khan 
în Crimeia. Pentru că Alexandru Ghica lăsase 
deplină libertate arhimandritului se propovedui&scă 
fericirile vusesci în principate, Krim-Gheray ceru 
destituirea lui şi numirea lui Grigore Ghica la 
tron, ceia-ce i se aprobă îndată. Grigore Ghica 
îi va mulţumi punând pe doctorul s&ă, Grecul 
Siropolo, se'l otrăvescă în i&rna lui 1769. 

Rusofilii erau puternici în principate. Cei 
cari se închinau la /7zmafele piciâre ale Cate- 
rinei se întâlniai prin tâte orașele. De şi ne- 
prietin influenţei rusesci, deşteptul Ienăchiţă Vă- 
cărescu nu se pote opri de a constata mulţimea 
celor cari alcătuiau partita rusofilă şi cari credeati 
sdraven că a venit vremea de pe urmă a Impe- 
răţiei turcesci. 

EI dice în /sforza Împeraților otomani: 
«Toţi creştinii ce n'a chibzuit cele de pe 

«urmă şi care nu era adăpaţi de sciinţa politices- 
«cilor otcârmuiri, socotia că Rusia avea să ridice 
«din lume saă cel puţin din Europa toată stăpâ- 
«nirea turcească: unii pentru rivna legei, alții 
«pentru pohta slavei şi alţii pentru iubirea hră-
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«pirii se făcură ostaşi ruşi şi cei mai mulţi fără 
«comandir; alţii iarăși fără de frică, Turcilor fi- 
«indu-le credincioşi, fugia de denşii să nu piară.» 

Emisarii ruşi însă nu erai singurii cari edz- 
“cad popârele creştine în adoraţiunea Caterinei 

şi în iubirea pravoslavnicei Rusii. Pe lângă den- 
şii şi în contra lor lucrau refugiații poloni, ale că- 
ror fiinţă şi acţiune ni se arâtă în hârtiile amba- 
sadorilor francesi de la Constantinopole; lucraii 
agenţii d-lui de Choiseul, cu alte cuvinte, alţi 
Francesi cari, în relaţiuni cu Polonia şi cu d. de 
Vergennes si cu d. de Saint-Priest la Constan- 
tinopole, se aflati în Moldova şi în Ţera-Româ- 
nescă. 

D. de Châteaufort care sar crede că este 
capul trămişilor francesi din ţe&rile române, La 
Roche, Simian, Rufin, Gian-Pietro Nagny, un Ita- 
lian, fost secretar al unuia din Domnii Moldovii, 

ajutaă pe confederaţii din Polonia, procura am&- 
nunte Porţei despre puterea şi mișcările armatei 
rusesci de pe la graniţe, şi nu scăpat prilejurile 
cele bune de a vorbi Românilor de adevăratele 
scopuri ale sfintei Rusii. 

Cu vrunii dintr'aceşti aventurari, deştepţi şi 
hotăriţi la ori-ce, trebue să fi stat la vorbă lena- 
chiţă Văcărescu în privinţa «fo/zfzcesczlor  otcăr- 
muti» ale Europei. 

Aceşti e<ventură-lume», care traia adesea 
din răbdări şi glume, şi înfruntat mortea în fiă- 
care di, se întreceaă care mai de care a spiona,
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a ghici gândurile, a fura tainele diplomaţiei şi a 
le comunica si direct d-lui de Choiseul la Pa.: 
ris, seci ambasadorului frances la Constantinopole. 

Intr'un rând, un Polones intră ca lacheă la 
lordul Murray, ambasadorul Angliei, care lucra 
la Constantinopole şi în ţările române pentru Ru: 
sia. Din ură în contra Franciei şi pentru ca făcea 
parte din szsfemul Nordului, cabinetul din .Lon- 
dra era frate de cruce cu cabinetul din Peters- 
burg. Polonesul lachei fură într'o di «curierud» , 
adică scrisorile ce lordul Murray le trămitea la 
Londra, şi le dete d-lui de Saint-Priest. Acesta 
le aduse îndată la cunoscinţa d-lui de Choiseul, 
« Curierul» era privitor la Ţera-Românească şi 
la Moldova, la intenţiunile ce cabinetul din Pe- 
tersburg avea asupra acestor două țări şi la con- 
siliele ce Anglia ar fi trebuit să dea Rusiei, pen- 
tru ca acesta s& nu facă pe placul Austriei. 

D. de Saint-Priest trămite ecrzeru/» engles 
ministrului s&ă şi-l râgă s&l publice în Gazerele 
sfrăzne, pentru ca acestea venind apoi în Orient 
sc arete auz Grecs de ces provinces, adică Ro- 
mânilor, adevăratele intenţiuni ale Rusiei. 

Lucrai de zor, spionat, scotoceati, furati şi 
publicau la gazete tot ce le cădea în mâini şi 
putea s€ păgubâscă pe Ruşi şi pe Prusiani. Mai 
rar aşa timpuri de 'nvălmășeli, de hărţueli şirete, 
de intrigi şi spionare! Şi unii şi alții aveai mid- 
loce felurite la 'ndemână şi usai de tâte cu 
egală ingeniositate.
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Şi 'nainte de declararea formală a r&sboiului 
turco-rus, şi după ce armatele Țarinei şi ale Sul- 
tanului se ciocniră în primele întâlniri, agenţii şi 
spionii Rusiei, Franciei şi Poloniei furnica în ţ&- 
rile române. 

Când Turcia intrâ în re&sboiii, confederaţii 
continuati luptele cu Polonia. Austria li se ar€tase 
Grecum binevoitâre. li lăsase s& cumpere pro- 
visiuni din Ungaria, ba chiar confederaţii îşi sta- 
biliseră cartierul general în Ungaria la Eperies, 
de şi aveai âncă în stăpânirea lor trei oraşe în 
Polonia. Pentru acestă bună-voinţă, Austria pri- 
mise de la Sultan vro câte-va milione. 

Choiseul continua a trămite confederaţilor 
bani şi ofiţeri. După cavalerul Jean de Taules 
care fusese capul misiunei francese pe lângă con- 
federaţiunea de la Bar şi pe care în 1779 îl gă- 
sim consul al Franciei în Syria, veni Dumouriez, ale 

cărui /Memorze din nenorocire nu le avem la în- 
demână ca s& urmărim în amenunte luptele din 
Polonia şi efectul lor asupra Domnilor din ţările 
române, şi asupra refugiaților poloni de la noi şi 
din Constantinopole. Scim numai, după câte ne 
spune d. Rambaud, că cele 17000 de cavaleri 
din cari se compunea armata confederaţilor, erati 
împărţiţi în şese-șepte corpuri independente unele 
de altele, şi aveai comandanţi cari se pismuiaii; 
se uraă şi se păgubiau unii pe alţii. Resultatul 
final se vede cu înlesnire când nu esistă unitate 

i 
| 
! 
| 
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în mişcări. Rusia era norocâsă în Polonia, cum 
va fi şi în Turcia. 

Cu tâte sforţările Francesilor, confederaţii 
sunt bătuţi. Minuni de vitejiă făcură şi Dumouriez 
şi Viomesnil, şi Dussaillans, şi Choisy cari luară 
întrun rând chiar Castelul Cracoviei. De giaba 
tOte aceste isprăvi! Confederaţiunea de la Bar 
era condamnată prin însăși firea sa şi trebuia să 
cadă. | 

Indată după declararea r&sboiului turco-rus 
şi începerea luptelor, întregul corp al comiţilor 
Potogki şi Krazinski se risipi, şi comandanții, îm- 
preună cu uă parte din trupe trecură în Turcia 
şi cerură s€ fiă primiţi a servi în armatele Sul- 
tanului. 

La Belgrad şi la Varna, împreună cu Polo- 
nesii, întâlnim pentru prima Gră pe d. de Val- 
croissant. E gata a forma un corp de armată 
turco-polonă, a trece cu densul Dunărea, a bate 
şi goni pe Ruşi din România şi a destrona pe 
Manolache Vodă. Realisând unul din sutele de 
proiecte cari îi colcăiaă în cap, d. de Valcrois- 
sant era hotărit, — ne spune uă scrisoare a du- 
celui de Choiseul din 13 Noembre 1770,—ori să 
se facă Domn în Ţera-Românescă, ori să mâră. 

SE vedem ce se va alege cu acest d'Arta- 
gnan rătăcit pe ale Dunaărei verdi maluri) 

1) Isv6rele acestei părți din studii sunt următârele: Hurmu- 
zaki: Documente vol VI; Hurmuzaki, colecţiunea Documentele” Odo- 
bescu, vol. |.
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II. 

M. de Valcroissant pârira ou ren- 
dra des services importants â la Por- 
te. C'est lă son horoscope. Qa'37 de- 
vienne Prince de Valachie ou nou, 
je ne lui €crirai plus tant qu'il sera 
sur le Danube.. ... 

(D. de Choiseul către d. de St. 
Priest, 13 Nov. 1770). (2) 

De la sfârşitul secolului XVII, de când re- 
gele Franciei, Ludovic. XIV, voia s&'şi esercite 
şi în Orient aceiaşi nemăsurată poftă de stăpâ- 
nire care ridicase în contră-i t6te puterile Apu- 
sului, — de atunci, printre gentilomii Franciei, fiă 
de nm şi nume mare, fiă de cei ce eraă copii 
ai spadei lor, născuse şi crescuse ideia că, nică- 
ieri mai mult de cât în Turcia şi'n ţările creştine 
ale puternicului Sultan, nu se pote presinta r&s- 
boinicului prilejuri mai numerâse şi mai fericite 
ca s€ ajungă în scurtă vreme căpitan şi, forte 
lesne, stăpânitor de state pe cari, cu sabia, ori 
cine ar fi putut s€ şi-le croiescă în marele şi fârte 
puţin cunoscutul imperiă a! Padişahului. 

supl. 1; Albert Sorel: Aeczei? des Instructions donntes aux Ambassa- 
deurs (Autriche) ; Salvandy: Zlistoire de Sobieski Dora d'Istria: GI; 
Albanesi în Rumenia ; A. de Jongquitre: Zisfoire de Z Empire Ottoman » 
E. Leger: /fisfoire de P Autriche-FHlongrie; A. Rambaud: Fisioire de la 
Russia ; lenăchiţă Văcărescu: Zsforia Împtrafilor otomani în Tes. de 
Mon. îstor; A. D. Xenopol: Răsfiele dintre Ruși și Tur; Albert 
Vandal: Une Ambassade Frangaise en Orient sous Louis XV ; Le C-te 
de Saint-Priest: /Mâoires sur PAmbassade de France eu Ti zrgaie, LE 
once Pingaud: C/oiseuf- Goufiier, La France en Orient sous Louis XVI, 
şi a mea /audovic XIV şi Constantin Brâncovânut. 

2) Documente privitâre la Istoria Românilor, Suplim. 1 vol. 1. colecţ. 
Odobescu, pag. 822.
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Gentilomul care simţea dilnic trebuinţa de a 
a se lupta, întocmai cum omul simte dilnic tre- 
buinţa de a mânca, descedintele nobilimei turbu- 
lente de odinidră, acum domolită Şi ţinută în res- 
pect de puterea regală, trecea granițele ŞI se'n- 
drepta încotro audea că sunt lupte, bătăi, asalturi 
şi alte frumuseți ale r&sboiului de prin vremurile 
acelea. 

In urma unei aventuri galante cu principesa 
de Cond€, aventură care făcuse un sgomot asur- 
ditor la Paris şi la Versailles, comitele de Bussy- 
Rabutin, vărul celebrei Dâmne de Sevign€, ră- 
bufnise tocmai în Transilvania, unde vitejia şi cru- 
dimea lui ai r&mas de pomină prin analele Cro- 
nicarilor; €r cardinalul de Polignac şi marchisul 
de Bethune ai făcut s& r&sune vreme îndelungă 
ecourile Carpaţilor cu năsdrăvana lor bravură, 
după ce încântaseră prin boschetele de la Versail- 
les pe damele curței lui Lodovic XIV (3). 

Unii se reîntorceaii în Francia, alții își lăsau 
6sele pe acolo. Cei cari, printr'un noroc fară se- 
men, îşi revedeai patria după ce, de mii de ori, 
ca prin urechile acului, scăpaă de la mârtea cea 
mai sigură, povesteaii minuni ca de pe teremul 
cel-l-alt despre Turci, despre ţările de ei stăpâ. 
nite, despre bogăţia unora şi despre repedea îna- 

  

3) Revue des Deuz-Mondes 1849, Lunii 15. Studiul d-lui de Langsdorff : Za Transylvanie depuis ia An du XVIlime sidele et Jusgw'en' 1849. Ă
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intare a rahagiilor, brutarilor, chirigiilor şi simplilor 
soldaţi la posturile cele mai înalte ale imperiului 
otoman. 

Marele Conde, spune tot d. Langsdorff, chiăma 
la Chantilly pe acești norocoşi care veniai din 
Turcia, şii punea sE& povestescă cum se luptau 
Osmanlii şi cele-l-alte popâre din Orient. 

Răsăritul esercita asupra tuturor imaginaţiu- 
nilor un farmec iresistibil. Domna de la Vallieres 
şi, puţin mai târdiă, ducesa de Montespan, pri- 
mele dou& favorite ale lui Ludovic XIV, invitau 

adesea când erau la toaletă pe cavalerul d'Arvieux 
s& le spună despre minunile Re&săritului. (4 

«Aşi încerca norocul în Orient» fu, la sfâr- 

şitul secolului XVII şin secolul XVIII penă la 
Revoluţiunea cea mare, întocmai ceia ce este 

astădi pentru mulţi din Francia şi d'aiurea «a'şi 
încerca norocul în America». 

Acestă pornire ful favorisată la'nceputul se- 
colului trecut şi prin şederea la Varnița lângă 
Tighina a eroului Suediei, a năsdrăvanului Carol 
XII. Câţi gentilomi francesi n'aă mers ca'ntr'un - 
pelerinagiu seu hagialic, s& vedă pe eroul de la 
Narva şi de la Pultava(5). Memoriele ce fiă-care 
dintr'aceşti gentilomi a publicat s&i a lăsat ma- 
nuscrise reintorcendu-se 'n patriă sunt fără număr. 
Intr'unele vorbesc şi de Carol XII, der vorbesc 

  

4) Mâmoires du chevalier d'Arvieuz (Paris, 1733) Tom IV, pag. 57. 
5) La Mottraye: Poyages, passim.
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şi de Turci, şi de ţera, şi de obiceiurile lor, şi, 
în virtutea proverbului celui adevărat că «a Geaz 
mentir gui vient de loin», fiă-care, cu rarisime 
escepţiuni, înşiră într'aceste memorie afirmaţiunile 
cele mai gogoneţe, parascoveniele cele mai ne- 
aşteptate. 

T6te €Ens& serviati a'ntreţine curentul. Cava- 
lerul X, oficerul Y, copilul din flori al ducelui 
d Enface,— cum Sar dice, — de sărăciă, de pofta 
de a se lupta, și, adesea, pentru că li se da a, 
înţelege fiă de prefectul de poliţiă, fă de alte 
autorităţi, că r&i n'ar face d'a//er se faire pendre 
chez le Grand- Ture, — plecau din Paris şi, de la 
Marsilia pe mare, se'ndreptat spre Constantino- 

„pole, când nu luai drumul pe la Viena şi apoi pe 
Dunăre, sc când mergeau pe mare la Dantzig 
şi, de acolo prin Polonia şi prin Moldova, tot în 
Turcia. 

Guvernul lui Ludovic XIV ŞI, mai târdiă 
guvernul lui Ludovic XV nu vedeai cu ochi răi 
acestă modă a unora din gentilomii Franciei de 
a merge să 'şi caute norocul ori pe «dracu» în 
Turcia. 

In secolul XVIII, starea alianțelor dintre pu- 
terile cele mari şi dintre cele ce se munceaă în 
tote chipurile s& devină cât se pâte de mari, 
după ce fuseseră mici şi nebăgate'n scmă; — eve- 
nimentele cari se succedai astfel încât Francia 
numai nepăsătOre nu putea remâne în faţă-le ; — 
demnitatea şi interesele ei cele mai însemnate în
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Levant şi în Polonia,-—tâte aceste cause erai 

cuvinte puternice cari îndemnaă pe miniştrii afa- 
cerilor străine s€ se intereseze de sârta gentilo- 
milor cari plecai în Turcia şi, adesea, dâcă au- 
dia că trec pe lângă cutare să cutare capitală, 
s& le dea uă misiune la început anodină, er la 
urmă din ce în ce mai însemnată, după calităţile 
şi deşteptăciunea ce arătau în negociarea şi per- 
tractarea primei gentilomii călători şi aventurieri. 

Cu modul de a fi al diplomaţiei de acum 
uă sută şi uă sută-cinci-deci de ani, cu midlâcele 
de locomoţiune și corespondenţă de atuncea, era 
uă fericire şi un câştig fără semen pentru un mi- 
nistru al afacerilor străine să aibă la 'ndemână, 
în diferite oraşe ale Europei, 6meni cari să fiă 
gata la moment a 'nfrunta primejdiile cele mai 
mari, pentru a aduce uă scire, a'njgheba uă in- 
trigă, a afla uă taină, a prinde un emisar. 

Când Prusia cu Frederic şi Rusia de la Petru 
cel Mare sdruncinară din temeliă vechia configu- 
rațiune a Europei, negociaţiunile şi problemele 
diplomatice deveniseră atât de numerâse şi, mai 
cu semă, atât de complicate încât Francia, care 
nu putea s€ nu fiă amestecată în tâte, trebuia să 
aibă Gmeni pretutindeni şin deosebi în Polonia 
şin Turcia, adică într'acele dou& state cari, prin 
înălțarea Prusiei şi a Rusiei, păreaă condamnate 
a căd€ şi a dispăre din rândul marilor puteri 
europene. 

Pentru Polonia lucrul devenia sigur. Profeţia
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Regelui I6n-Casimir din 1661 era'n ajun de a 
se îndeplini. « Acest nobil regat, disese Ion-Casimir, 
«va deveni prada naţiunilor. Moscovitul îi va răpi 
«Rusia şi Lithuania; Brandeburgul îi va lua Posen, 
«Şi Austria, mai /za/ă decât aceste două puteri, se 
«va vede sz/4fă să facă tot aşa: îi va lua Cra.- 
«covia şi Polonia».(6) 

Tractatul din 1756 cu Curtea Vienei făcu 
ca încurcăturile diplomatice s& devină şi mai in- 
extricabile. Francia, aliată cu casa de Habsburg, 
pe care o combătuse fără 'ncetare din timpul lui 
Francisc I, era uă resturnare completă a tuturor 
principielor fundamentale, a întreg credului diplo- 
matic de pe atunci. Şi decă cel puţin acestă a- 
lianță ar fi fost sinceră şi durabilă ca alianțele 
de odinidră, încheiate de Richelieu şi Mazarin cu 
Suedia, Polonia şi Turcia! Der nu! interesele 
Franciei ciocnindu-se în Orient cu acelea ale Au- 
striei, şi Curtea din Paris, şi Curtea din Viena 
erai silite, în ciuda tractatului din 1756, a lucra 
una în contra alteia în Turcia, luându-se pe rând 
de mână când cu Rusia, când cu Anglia, şi vi- 
rînd adesea ori în jocul diplomaţiei lor şi pe tră- 
mişii Suediei, Danemarcei, Espaniei şi Neapolului. 

Pentru acest scop, Francia avea trebuință 
de 6meni la Constantinopole, la Viena, la Peter- 
sburg, la Varşovia, la Baccă-Serai în Crimeia, pre- 

6) Alb. Vandal: Zozis XV e1 Elisabeth de Russie, ude des relations de la France et de Ja Russie au XVIII-ime sitele d'apres les archives du Ministere des Aff, Etrang. (Paris 1882) pag. 12. 
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tutindeni pe unde putea s€& câştige în partea po- 
liticei sele un contigent 6re-care. 

Am arătat încotro tindea şi bătea diplomaţia 
d-lui de Choiseul şi cât de sus pusă era în ochii 
politicei francese confederaţiunea de Bar, menită 
— credeau cei de la Paris—ca împreună cu Tur- 
cia să stavilescă pentru totduna pretenţiunile cele 
nemărginite ale Caterinei II. 

Pe lângă Polonesi, Francia îşi avea Gmenii 
s&i, Unul dintr'ânşii, unul asupra căruia se opri 
câte-va luni cu estraordinară stăruinţă atențiunea 
ministerului afacerilor străine din Paris, fu d. de 

Valcroissant, — acela care se mângâiă câtă-va vre- 
me cu ideia de a deveni Domnal Ţării-Românesci, 
în locul lui Manolache Roset. 

IV. 

D. de Valcroisant nu aparţinea nici uneia din 
marile familie ale Franciei. De Gre-ce misiunea cu 
care fusese însărcinat în Rusia la 175447 şi mi- 
siunea ce 'şi cam arogase singur spre a deveni 
Domn al Ţării-Românesci fuseseră ambele secrete, 
şi nici un sgomot mare nu făcuseră prin cance- 
lariele europene și prin scrierile contimporane, 

7) Alb. Vandal, ez. ci. pag. 259. Cf. Boutaric; Correspondance 

secrăte de Louis XV, vol. [, pag. 82.



Candidat la Tronul! Ţării-Românesci 31 

viâţa lui nu ni-este de cât fârte puţin cunoscută (8), 
Scricrile din colecţiunea Oqofescu (9) precum 

şi câte-va amenunte din publicaţiunea d-lui Van- 
dal, Zonzs XV er Elisabeth de Russze, ne ajută 
a'| urmări în fasele de căpeteniă ale vieţei şi lup- 
telor lui din Orient, precum şi de a pricepe ca- 
racterul, firea acestui aventurar căruia nu'j lipsi, 
întracele vremi de învălmăşelă, de cât un singur 
prilej priincios ca s& se suiă pe tronul Ţerii- 
Românesci. 

Mai ântâiă, în Rusia, d. de Valcroissant fu 
nenorocit şi ictă cum; la 1753, Francia refusase 
de-a intra în alianţă cu Elisabeta Petrovna, îm- 
perătesa Rusiei. Diplomaţia francesă, îşi perduse 
calea, dibuia întruna, şi Frederic II cu meşteşu- 
gitele-i combinaţiuni încurcase tâte Curțile euro- 
pene. Nimeni nu scia ce-are să facă pe diua de 
mâne. La 1753 Francia fuge de de alianţă cu Ru- 
sia, şi la 1754 o doresce. Intr'acest an, Valcrois- 
sant şi, după dânsul, Scoţianul Douglas şi enig- 
maticul cavaler d'Eono) vin în Rusia. | 

Beştuşef, cancelarul Elisavetei, duşman al 
Franciei âncă de la începutul ministerului săi, află 
prin rapârtele poliţiei din Petersburg că un Frances 
care se numia d. de Valcroissant, reuşise a trece 

  

8) Nu cunosc mult citatele printr'alte scrieri Jfâmoiyes ale lut 
Dumouriez, în cari s'ar găsi pâte noţiuni interesante despre Valcroissant. 

9) Documente, vol. cit. pag. 8o9-8şa, 
10) Alir. Rambaud: Fistoire de Russie, pag. 443.
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graniţa rusâscă sub un nume falş, şi se află în 
capitala imperiului. Ast-fel cum îi fu descris, Be- 
ştuşef v&du în d. de Valcroissant un emisar se- 
cret, un spion, şi puse de'l arestară. Valcroissant, 
fără nici uă temă, ba, din contra, mai curagios 

decât totdeuna şi zeflemist ca d'Artagnan, nu voi 
s&şi spună nici numele, nici scopul călătoriei sele 
în Rusia. 

Aşa va fi pretutindeni şi'n t6tă vicţa. 
Beşștuşef Ens€& nu glumia; îl consideră ca un 

spion din cei mai primejdioşi şi îl trimise să fi- 
losofeze «de unu singur> cu lacul Ladoga în per- 
spectivă în inchis6rea de la Schliisselburg. Ce ve- 
nia s€ facă în Rusia? care i-era acum misiunea 
cu care Curtea Franciei lînsărcinase? cari i-erati 
puterile? sunt cestiuni ce nu se cunosc nici chiar 
de aceia cari au studiat cu de amănuntul rela- 
ţiunile Rusiei cu Francia în timpul Țarevnei Eli- 
saveta Petrovna, şi ciudata poftă a acesteia de a 
se căsători cu Ludovic XV, Regele Franciei. 

Mult &ns€ în închisârea de la Schliisselburg 
nu stete. Francofobul Beştuşef cade, Elisaveta 
începe faimâsa corespondență secretă 1) cu Ludovic 
XV, L/Hâpital este numit ambasador al Franciei 
în Rusia şi, mai mult de cât sigur, Valcroissant 
este liberat din închisore. 

Acestea se întemplau cam pe la 1760. 

  

11) Alb. Vandal: op. cit. passim,
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In timp de dece ani perdem pe aventurar 
din vedere. 

Ce-a făcut în Rusia după eşirea'i din închi- 
sore? cu ce misiuni şi unde l'a mai însărcinat gu- 
vernul Franciei sei, —ceia ce este mai probabil, 
— diplomaţia secretă a Regelui care lucra inde- 
pendent şi adeseori în contra diplomaţiei minis- 
terului, — nu scim. 

In lunii 1770 (12) apare ca un Deus ex ma- 
china la Belgrad, unde trebuia să fiă de mai multa 
vreme, de re ce este în posiţiune a da d-lui 
de Choiseul, ministrul afacerilor străine din Paris, 
uă mulțime de ame&nunte asupra mişcărilor ar- 
matei rusesci din [era-Românescă. 

E probabil că, de aci, din Belgrad, judecând 
împrejurările ce se desfăşuraă înainte i ŞI vedend 
ce Gmeni conduc destinele imperiului otoman ŞI 
ţărilor creştine înconjurătâre, Valcroissant îşi făcu 
planul de a se ridica în Turcia la un rang pe 
care nici chiar prin vis nu 7] zăriseră el şi tot 
n6mul lui. 

Ce nu era cu putință în Turcia, în Polonia 
şi “n ţerile române pe vremurile acelea?! 

Din tâte părţile Europei alergat 6meni fără 
căpetâui la Constantinopole ca să ajungă dintr'uă 
clipelă paşale, viziri, domni în Moldova Şi în 

- Muntenia. 

  

12) Documente, pag. 809. Valcroissant către Choiseul, 29 unii, 1770. 
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Un German de la Dantzig vine 'n Constan- 
tinopole, cere audienţă la marele-vizir Raghib- 
Paşa şi îi spune că, într'uă nâpte, la Dantzig, i 
sa ar&tat Mahomet în vis şi i-a spus să se ducă 
în capitala Sultanilor pentru a preschimba sorta 
Imperiului. La audul acestei năsdrăvănii pe care, 
fără a se turbura, Germanul i-o spunea fârte se- 
rios, Raghib, unul din marii Gmeni de stat ai 
Turciei, (3) nu se putu opri de a nu striga cu 
mâniă: mare pehlivan mai esci, ghiaurule! Cum 
adică? eu m& 'nchin de cinci ori pe fiă-care di 
de sunt 75 de ani la midloc, şi Profetul nu a 
bine-voit s€'mi facă nici uă dată măcar acestă 
ondre de a mi se artta 'n vis, şi ţie, care nici 
nu'l cunosci, ţi s'a ar&tat! 

De frică, Germanul s'a turcit (4), 
La Belgrad, unde se afla Valcroissant, uă 

dată cu el sei ceva mai înainte, venise un alt 
venetic, care declară paşei de acolo că el este 
ultimul din Stuarţi, şi că Turcia este datâre s&'l 
ajute cu bani şi cu 6ste a recâştiga corâna stra- 
moşilor săi şi tronul Marei-Britanii. — Turcia nu 
avea nimic alt de făcut în timpul acesta, când 
Orloff, Elphinstone, Romanzoff şi Galitzin o pră- 
pădiai din tote părţile, decât să cocoţeze pe tro- 
nul Angliei pe Stuartul aciolat în Belgrad (25), 

Un al treilea, care sem&nă ca dou& picături 

  

13) Hammer: Zlist. de /Emg. ottom. XVI, pag. 133 şi urm, 
14) De la Jonquitre: Zis. de Zemp. ottom. pag. 373. 
15) Hammer: oz. ci? pag. 134.
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de apă cu d. de Valcroissant, este Francesul Pi- 
erre Robert de Bassemond, colonel la genii în 
serviciul Portugaliei, care venise la Constantino- 
pole şi voia s& devină în armata turcă ceia ce 
era acum baronul de Tott, şi ceia-ce fusese penă 
la 1747 faimosul comite de Bonneval, adică Ah- 
med-Pașa, capul bombardierilor, Frances care ser- 
vise ântâiă în țera sa, apoi în Austria sub prin- 
cipele Eugeniu de Savoia, şi 'n fine, certându-se 
cu acesta şi cu marchisul de Prie, guvernatorul 
Bruxelului, fugise în Turcia şi aci, intrând în ar- 
mata otomană, devenise dușmanul cel mai crunt 
al casei şi diplomaţiei habsburgice (16). 
„Si câţi alţi aventurari, şi venetici, şi derbe- 

dei nu veniaii în Turcia cu ideile lui Bassemond 
şi ale lui Valcroisant! 

Nu toţi însă ai lăsat urme de trecerea lor 
prin Constantinopole, pe câmpul de luptă şi prin 
hârtiele diplomaților. Mahomet se ar&ta tuturor 
în vis şi le spunea că ati s& devină tari şi mari 
în imperiul Sultanilor,—der numai în vis! 

V. 

La Belgrad, d. de Valcroissant venise din 
Paris 47), şi de aci cerea d-lui de Choiseul s&] 

  

16) MEmoires du Prince de Zigne (passim). Sainte-Beuve: Caz. series du Laundi, tom. V. — Victor du Bled: Ze Prince de Ligne et ses contenporains (Paris, 1890), passim. 
17) Documente, pag. 820, vol. 1, supl. I.
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autorise a se pune 'n fruntea unui corp de con- 
federaţi poloni şi a se lupta în contra Rusiei. Mi- 
nisterul afacerilor străine din Paris, care ] cunos- 

cea de mult, îi aprobă cererea şi dă ordine am- 
basadorului frances din Constantinopole, d. de 
St. Priest, a se pune în relaţiuni cu densul şi al 
ajuta la Pârtă cum va crede mai bine pentru re- 
uşita misiunei lui (18). 

La August 1770 d. de Valcroissant e la 
Varna împreună cu Mareşalii Poloniei (9) şi gata 
a face într'uă oră dou&-deci de planuri pentru de- 
s&vârşitul prăpăd al tuturor armatelor rusesci. Uă 
activitate şi uă imaginaţiune gasconă dz frzmo 
cartello. Compune, dispune, propune planuri peste 
planuri. Pe ce se bizuia? Pe nimic. Şi tocmai 
pentru că se bizuia pe nimic, de aceia era atât 
de inventiv şi de bogat în combinaţiuni. 

Şi scrie într'una! 

Scrie d-lui de St. Priest, d-lui de Choiseul, 

comiţilor Potogki şi Krazinski scrisori, memorie, 
note... Să trecă armata vizirului de la Babadagh 
peste Dunăre în Muntenia și sE 'nainteze în Mol- 
dova; s& mergă confederaţii din Varna într'ace- 
iaşi direcţiune; s€ irrupă Kanul Lătarilor în Noua- 
Serviă şi de acolo în Palatinatul Kievului, sE 
atacăm cu tâte forţele n6stre armatele rusesci... 

18) Documente, vol, cit. pag. 812. 
19) Veqi cap. 1 al studiului, pag. 20 şi următ.
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et je veponds sur ma tte d'une entidre wiussite 
et de la difaite des Russes (20. 

Şi nu stă locului, nul ţine pământul! 
In așteptarea răspunsurilor din Paris, din 

Constantinopole şi de la Viziri la scrisorile ce 
trămitea dilnic, d. de Valcroissant visiteză imprej- 
muirile Varnei, se gândesce la măsurile ce vor fi 
de luat pentru a apera cetatea în contra atacu- 
rilor neprevedute ale corpurilor rusesci (21) şi, cu 
un curagiu fără semen, atrage atenţiunea tutu- 
ror asuprăi. 

Conform instrucţiunilor primite din Paris şi 
întemeindu-se pe memoriele ce-i trimitea Valcrois- 
sant, ambasadorul Franciei din Constantinopole 
propune Sublimei-Porţi (22): formarea unui corp de 
Polonesi, de Munteni, de Moldoveni, de Unguri, 
de Transilvăneni cari, sub comanda d-lui de Val-, 
croissant, să trâcă în Țera-Românescă, 

«M'am dat garant, scrie d. de St. Priest lui 
« Valcroissant, că ai să scapi şi s& aperi Ţera- 
«Românescă de Ruşi cât vor mai dura luptele, 
«decă Porta iţi va da midlâcele trebuinci6se pen- 
«tru acesta. Le-am spus cât de folositor este şi 
«va fi pentru Turci ca Dunărea st fiă liberă ca 
«se se aducă proviantul din Ungaria. Decă acest 
«plan va fi primit, pei ao, domnule, ză Frumosă 

  

20) Şi 'mi pun capul că vom reuşi pretutindeni și că Ruşii vor 
fi spulberaţi. 

_ 
21) Documente, vol. cit. pag. 818. 
22) Scris6rea din 17 August 1770.
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«carieră de percurs... Decă reuşesc, îţi trămit 
<un expres s€ te vestâscă în t6tă graba». 

Şi tot aceste propuneri, făcute verbal lui 
Reis-Effendi, d. de St. Priest le comunică Subli- 
mei-Porţi printr'un ofis întraceiaşi di când scrie 
d-lui de Valcroissant. Intr'acest ofis, ambasadorul 

stărue asupra folosului ce ar resulta pentru Pârtă, 
decă confederaţii polonesi, imobilisaţi la Varna 
de la 'nceputul r&sboiului, ar fi autorisaţi să iea 

“parte activă la operaţiunile armatei otomane. 
«D. de Valcroissant, adaugă ambasadorul (23), 

«este un oficer de rang şi de distincţiune, forte 
«cunoscător într'ale r&sboiului, în care a meritat 
«prin vitejia şi prin rănile sale, a fi resplătit cu 
«semne de ondre. El ar forma un corp de ar- 
«mată din Polonesi, Unguri, Munteni şi Moldo- 
«veni ce-ar aduna, şi împreună cu confederaţii de 
«Bar, ar ap&ra Muntenia. D. de Valcroissant va 
«fi credincios Sublimei-Porţi. La Varna el şi-a 
«câştigat chiar de-acum, prin talentele şi vitejia 
«sa, stima celor ce "| cunosc; sfaturile şi planu- 
«rile sale pentru apărarea oraşului aă fost tâte 
«primite 1.2 

D. de St. Priest cere Sublimei-Porţi. un fer- 
man anume pentru d. de Valcroissant. Ceia-ce e 
frumos stă în faptul că, îndată ce a primit scri- 
s6rea d-lui de St. Priest, în care acesta îi vor- 
besce de propunerile sale la Portă, gentilomul 

  

23) Documente, vol. cit, pag. 814.
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nostru crede lucrul ca şi isprăvit. Se înţelege, îşi 
dicea d. de Valcroissant, nimic mai firesc! Porta 
ar trebui s€ fiă stupidă ca să nu admită propu- 
nerea şi s€ nu dea firmanul. 

Şi deci începe a'şi pregăti plecarea din Varna 
şi formarea corpului, &r la Paris scrie d-lui de 
Choiseul că lucrul s'a terminat şi "i spune cum 
are de gând să începă campania de vera şi cam- 
pania de i&rnă (24). 

D. de Valcroissant nu se 'ndoesce de nimic! 
Crede că totul s'a făcut şi, peste câte-va dile, 
după ce'i sosise scrisârea de la Cavalerul de St. 
Priest, v&dând că Turcii nu se mişcă, că ferma- 
nul nu a venit, începe să se plângă cu sgomot 
ambasadorului şi s&l anunţe că el nu e tocmai 
de părerea d-lui de St. Priest în ceia-ce privesce 
rangul ce va ave în Muntenia, în fruntea corpu- 
lui de armată ce va comanda. D. de St. Priest, 
pentru a câştiga pe Turci şi a reuşi în cererea 
sa, propusese ca d. de Valcroissant s€ fiă consi- 
derat ca un oficer al principelui Munteniei, Ma- 
nolache Roset, — propunere înţeleptă care ar fi 
avut drept resultat sigur înscrierea a uă mulţime 
de Români în corpul lui Valcroissant, şi care ar 
fi înspirat comandanților de la Dunăre uă mai 
mare încredere în Francesul venetic. 

D. de Valcroissant nu primesce s& servescă 

24) Scris6rea din 21 August 1770, din Karagul.
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subt ordinele principelui român (5), pe care, de 
acum, nu'l pote suferi, şi pe care, în scrisorile 
viitâre, "l va lua într'una peste picior. «Nu mă& 

dau ei pe Domnul Ţerii-Românesci», dice dânsul 
în scris6rea din 27 August. Voiu lupta în Mun- 
tenia, der sub titlul şi cu rangul de Genera/-Ma- 
Jor al Repubhcei polone confederate, —titlu sonor, 
umflat, de mare frumuseţe, ce e dreptul, der sec 

şi fOrte proprii a escita bânuelile Turcilor. D. 
de St. Priest se supără, şi supărat va rămâne pe 
d. de Valcroissant până la sfârşitul campaniei lui 
pe Dunăre. Generalul-Major simte îndată supărarea 
ambasadorului şi se plânge ministrului de Choiseul. 

«D. de St. Priest, dice el în scrisârea din 
«27 August 1770(26), a obţinut firman pentru d. 
«de Tott şi pentru mine nu». 

Totuşi, fermanul ese, der nu cum voia Ge- 
neralul- Major, ci cu ordinul de a se duce la ar- 
mata Marelui-Vizir, unde i se vor da instrucțiu- 
nile necesare (27). | 

La 3 Septembre d. de St. Priest scrie la 
Paris că d. de Valcroissant e cam sărit, că nu 

voiesce să servescă subt ordinele principelui “Ţ&- 
rii-Românesci, că taiă Turcilor moşi pe groși şi 
căn scrisorile ce'i adreseză, pe lângă noutăţile 
false şi exagerate ce'i dă, mai e şi nepoliticos. 

Cu tâte aceste neajunsuri, d. de St. Priest 

  

25) Scrisârea din 27 August 1770, din Raragul. 
26) Documente, vol. cit. pag. 817. 
27) Scrisorea din 28 August 1770.
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stăruesce la Portă în favârea d-lui de Valcroissant 
şi, în fine, la 5 Septembre 1770, dintr'uă scri- 
s6re a Generalului-Major către ambasador, vedem 
că formarea corpului de armată a 'nceput8). D. 
de Valcroissant începe i&r planurile. 

«Voi face chiar şi imposibilul pentru a în- 
«spira ultimului dintre soldaţii mei simţimentele 
«ce am însu'mi. Cu foc şi cu ardâre ostaşii mei 
«vor sbura acolo unde va fi trebuința. Muntenia 
«va fi scăpată şi apărată, Dunărea liberă şi Su- 
«blima-Pârtă, ca şi mine, îţi va fi recunoscătâre». 

De giaba t6te aceste salturi şi aceste înfo- 

cate făgâdueli! D. de Valcroissant e condamnat 
să bată apa 'n piuă în Septembre şi 'n Octobre. 

În luna lui Novembre este la Isaccea (29) unde 
aştepta întruna pe Dragomanul Porţei, credând 
că are s€ aducă ceva şi pentru densul din Con- 
stantinopole. Cei din Stambul de-abia acum se 
hotăresc să dea un ferman pentru confederaţii 
polonesi ca să iea şi ei parte la luptă30). Lu- 
crurile mergeau la Turci ceva mai încet de cât 
în capul d-lui de Valcroissant. 

De vreme ce nu putea s€ se luptă, d. de 
Valcroissant scria şi scria într'una pentru a'şi r€- 
cori focul in care ardea. Nu avem scrisorile cu 
care a bombardat în August, Septembre şi Oc- 

28) Documente, vol. cit. pag. 820. 
29) Documente, vol. cit. pag. 820. 
30) Scris6rea Marelui-Vizir către comiţii Potogki şi Krazinski 

din 11 Noembre 1770.
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tobre pe d. de Choiseul. Ceia ce e sigur, căci 
scim dintr'uă scrisâre a Ministerului ce reprodu- 
cem mai la vale, e că d. de Valcroissant trebue 
s€ fi făcut minuni în corespondenţa sa cu Parisul. 
Turcia, Ungaria, Polonia, principatele române şi 
Transilvania, organisate pe base cu totul altele 
decât cele existente ; state noui în locul celor 
vechi, noui combinaţiuni şi, mai cu semă, noui 
suverani, în: numerul cărora, în primele rânduri, 
mE jur că am recunâsce îndată pe d. de Valcrois- 
sant. D. de Choiseul trebue s€ fi ameţit citind 
proiectele Generalului-Major, proiecte mult mai 
întinse şi... mai gascone decât proiectul lui Dis- 
loway, de care am vorbit în cap. | al acestui 
studii. Mai rar om care s& iea foc mai răpede 
şi mai mult ca acest curios candidat la tronuri 
orientale ce singur fabrica! 

Ast-fel ne explicăm noi rândurile următâre 
din scrisârea pe care, din Fontainebleau, o scrie 
la 13 Noembre 1770 d. de Choiseul către d. de 
St. Priest (31), 

«Decă reuşesci din parte-ţi a da Gre-care 
«consistență confideraţilor de Bar scu dă ce. 
«/alte proiecte ale dlui de Valcvoissant reuşesc, 
cacest oficer va deveni un om preftos». 

Şi mai la vale: 
«D. de Valcroissant va peri s&i va aduce 

«servicii însemnate Porţei. Acesta i-e oroscopul. 

  

31) Documente, vol. cit. pag. 821.
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«S& devină scu nu principe al Țărei-Românesci, 
«eu nui voiă mai scrie cât timp va fi pe Dunăre 
«seu pe câmpul de r&sbuiă. Nesiguranţa de a 
«face s&'i ajungă scrisorile ar fi pre mare». 

Se vede deci că, prin scrisorile scrise cu 
focul şi convingerea ce'l săltau, d. de Valcerois- 
sant făcuse pe diplomaţii din Paris s€& credă că 
întradevăr ar fi cu putinţă ca el, aventurierul, să 
ajungă şi pr€ s& ajungă Domn în Ţera-Româ- 
nescă. 

Ba âncă şi mai mult: ministerul e gata, după 
cum 0 probeză uă scrisâre din 24 lanuariă 1771 (32) 
s&i dea şi uă subvenţiune de lei 36,000 pe an, 
decă cu adevărat Cavalerul de St. Priest crede 

„că aventurarul ar pute face ceva efectiv. 
Şi mai e probabil un lucru, şi anume că, tot 

în Novembre, când scria d-lui de St. Priest la Con- 
stantinopole, d. de Choiseul scrisese şi Generalului- 
Major, marelui şi fecundului planuitor, d. de Val- 
croissant, la Karagul ori la Babadag (33), dânduii 
aprobarea sa deplină. Lucrul trebue să fiă aşa, 
de vreme ce, la 3o Noembre, aventurarul nostru 
scrie din Babadag d-lui de St. Priest, spre marea 
desperare a acestuia care cunoscea pe Turci: cei 
«plec cu confederaţiunea de Bar în Ţera-Romă- 
«nescă, cu âte ordinele contrarie ale Sultanului... 
«ME depărtez prin urmare de Escelenţa Vâstră 

32) Documente, vol. cit. pag. 831. 
33) Unde se afla la 29 Novembre 1770.
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«şi scrisorile mele vă vor sosi mai cu grei şi cu 
«mai mare cheltuiclă... Voii scrie de aci inainte 
«d-lui de Choiseul prin Transilvania... Te rog 
«s&i spui cât de mult me vor costa scrisorile tră. 
«mise la Paris... Serviciul ce vom face în Ţera- 
«Românescă, adică într'uă țeră devastată, jăfuită, 
«prăpădită şi arsă de Ruşi va fi fârte grei. De 
«aceia, cred că ar fi drept ca, de la 1 Ianuariă, 
«s& mi se hotărescă uă subvenţiune anuala ŞI 
«plata cheltuelilor mele extraordinare, afară de 
«cei 8000 de lei ce primesc de la Ministerul de 
«resboiu... (34), 

In diua în care Francesul nostru scriea d-lui 
de St. Priest că nu'i pasă de ordinele Sultanu- 
lui şi că plecă în Ţera-Românescă, ambasadorul 
îi trămitea uă scrisore prin care "| vestia că Pa- 
dişahul nu voesce ca el, Valcroissant, să însoţescă 
pe confederaţii de Bar şi'i da ordine s€ vină la 
Constantinopole. 

Valcroissant pune la dosar ordinul d-lui de St, 
Priest, şi plecă din Babadag la Silistra, încetând 
ori-ce” relaţiuni cu ambasadorul din Constantino- 
pole. În Decembre 1770(35), el nu corespunde 
de cât cu d. de Choiseul, ântâiă de la Silistria 
pe unde trece cu comitele Potogki şi este primit 
în audiență de Marele-Vizir căruia îi tâcă câte 'n 
lună şi ?n s6re, şi al doilea din Rusciuk unde se 

  

34) Scris6rea din Babadag, din 30 Novembre 1770. 
35) Scrisorile din Silistria 17 şi Rusciuk 23 Decembre 1770, 

pag. 824—826.
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aflai Kalga-Sultan Chanul Tătarilor şi Rumili- 
Paşa. Aci, în Rusciuk, confederaţii şi Francesul 
nostru stă mai multă vreme. Veniseră cu gând 
se trecă-îndată în Ţera-Românescă, şi erati siguri 
de voiă şi de midlâce. Vizirul le spusese la Si- 
listria că Rumili-Paşa din Rusciuk are ordin s& 
le dea tâte înlesnirile pentru recrutarea corpului 
de armată. | 

Nici umbră de ordin, nimic, absolut nimic! 

Desperat, Valcroissant trămite din noi la 
Cernavoda, la Marele-Vizir, s& vedă care e causa 

acestor încurcături şi, apoi, conform obiceiurilor şi 
firei sele, începe s€ se informeze despre cele ce 
se petrec împrejurul cetăţei în care se afla. 

| Află că generalul Glebov e la Bucuresci, că 
postul Ruşilor cel mai apropiat de Giurgiu e la 
Copăceni, unde sunt 300 de Donsky Cazaci cari 
au reparat podul de peste Argeş, şi că la Co- 
mana sunt 300 de pedestri şi 200 de călări. 

Ruşii de la Comana, de la Copăceni şi chiar 
de la Bucuresci fac într'una incursiuni spre Giur- 
giii unde se află Khanul Tătarilor... gzanz ă nous, 
adauge cu comică desperare Valcroissant, 7z0zs 
fumons la pipe et nous prenons au caf aussi 
Honteusement qu'il est possible de dive (35). 

După cele până acum aflate despre firea şi 
pornirile d-lui de Valcroissant, lesne își pâte în- 

36) Cât despre noi, tragem ciubuc şi bem cafea spre cea mai 
mare a n6stră ruşine.
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chipui ori-cine cât chin simțea şi cât sânge r&ă 
îşi făcea focosul General-Major în midlocul  tem- 
belilor paşale din Giurgii şi din Rusciuk. Val- 
croissant nu mai pote de necaz, sare 'n sus şi 
se_topesce cu inima d'atâta lene şi nepăsare... 
«Jai propost Venlvement du gentral Glebou(37 
«ef de tout son corps, en en fazsaut marcher cing 
«des nâtres... mais mon Prozet dtazt îrop beau 
«four tre execută» (38). 

La audul acestei propuneri, Rumili-Paşa, gi- 
nerile Sultanului, «/2 Zaze Je Plus gat gue jaie 
«DU JUSguă aujourd hui, se mulțumea a r&s- 
punde cun Pefzi/ Peki? forte veselnic şi nu făcea 
nimic. 

Totuşi, Valcroissant avea ce avea cu Mano- 
lake Roset care se afla la Craiova şi, în înţelegere 
cu Mohamed-Pașa de la Vidin, apăra forte bine 
România-Mică. (39) 

«Jlustrul principe al Munteniei se află cu 
<îugrozitorul săi corp de armată la Craiova», 
scrie el d-lui de Choiseul la 23 Decembre 1770. 
Ilustrul principe al Munteniei era ţinta tuturor 
ironielor şi tuturor zeflemelelor Francesului furios. 
De ce? Pentru că e probabil că, la cererile lui 
de a i se da Ţera-Românescă spre apărare, Turcii 

  

37) Care comanda la Bucuresci. 
38) Am propus să prindem pe Generalul Glebov şi 'ntreg cor- pul lui, punând în mişcare spre Bucuresci cinci corpuri de ale nâstre... der proectul mei era pre frumos ca să fiă adus la 'ndeplinire. 
39) Hammer: oz. ci. vol. XVI pag. 288,
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îi r&spundeai: Țera-Românescă are Domn; uite” 
la Craiova! 

Intrăm în lanuariă 1771. Paşa din Rusciuk 
şi Kanul Tătarilor din Giurgiu nu se mişcă; de 
la Constantinopole nici uă scire; la Silistria, la 
Cernavoda, la Babadag, la Varna, aceiași nemiş- 
care ca şi la Rusciuk şi Giurgiă. D. de Valcrois- 
sant se mişcă pentru toţi la Paris, la Stambul şi 
pretutindeni. De voiă, de nevoiă, reîncepu cores- 
pondenţă cu ambasadorul(40) ca să aibă cui s&'şi 
verse focul. Îi spune d-lui de St. Priest de tâte 
felurile, ba âncă ţine s&l convingă că a înveţat 
ŞI turcesce, și povestindu-i cum visiteză posturile 
şi fortificaţiunile îmbrăcat în uniformă de general 
frances de dragoni, îi spune că Turcii dic: aces- 
ta'i generalul frances (Cost 6 gântral Frangais !) 
care pe turcesce, adauge sciutul aventurier, se 
dice ; si, ei, oșghe/di, Peyzadi, hoşghelda. (1) 

D. de St. Priest crede pe sfert cele ce'i scrie 
d. de Valcroissant şi aşterne sdravăn la Paris, 
unde încrederea în st&ua aventurarului începe să 
scagă forte repede în Februarii 1771. 

Și d. de Valcroissant perduse cu totul răb- 
darea şi'n mânia carel înferbânta într'una, din 
causa amânărilor Porţei, el se pune pe întocmire 
de planuri altele decât cele imaginate până acum. 
La 30 lanuariăi 1771 scrie d-lui de Priest(42) că 

  

40) Documente, pag. 826. 
41) Scris6rea din 20 Ianuriii 1771. 
42) Documente. vol, cit. pag. 834.
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plecă în Transilvania. Trei alţi oficeri francesi ”] 
aşteptau la Braşov; aveau să formeze acolo un 
corp de voluntari; vor hărțui pe Ruşi prin Mun- 
tenia şi prin Moldova, şi vor da mâna cu Du- 
mouriez în Polonia. Ecă un not plan pe care în 
conciliabulele de la Rusciuk "1 găsiati admirabil, 

sublim, de genii. Cine? Valcroissant, cavalerul 

de Saint-Aulaire, un alt rătăcit căruia, cine scie? 

Valcroissant îi promisese banatul Craiovei, şi fra- 
tele d-lui de Valcroissant, cari 'mpreună se aflaii 
acum la Rusciuk(43). 

D. de St. Priest tace, nu r&spunde nimic, 
şi Valcroissant aşteptă uă lună şi apoi se con- 
vinge că planul cu Braşovul şi Transilvania s'a 
învechit. Atunci propune un altul marchisului de 
Monteynard.(44) Acesta semăna cu cele-l-alte două, 
der locul unde avea să fiă adus la îndeplinire era 
deosebit. Stringerea corpului de operaţiune avea 
st se facă, conform noului plan, la Zighet în Ma- 
ramureşi. 

Şi acesta cade. 
Valcroissant perde cu desăverşire răbdarea, 

În Aprilie 1771 părăsesce Rusciukul şi se duce 
la Cernavoda, de acolo mai târdii va merge la 

Vidin, pe urmă la Mehadia... tot pe ale Dunării 
verdi maluri. Der de geba tote! Ministerul din 
Paris nu mai crede de loc în reușita încercărilor 

43) Scrisorile din 21 Februarii şi 6 Marte 1771, la p. 837—839. 
44) Nu cunosc cine este acest marchis.
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şi planurilor sele. D. de St. Priest arâtase d-lui 
de Choiseul şi'l convinsese că d. de Valcroissant 
vede cai verdi pe păreţi şi că'n cap îi cântau 
sticleţii. 

Ceia ce măresce şi mai mult ironia şi cru- 
dimea sortei aventurarului nostru mai este şi fap- 
tul -următor : Valcroissant, de care Turcii, în 
tomna anului 1770, ar fi dorit să se scape ca: 
de uă sazara-belea franţuzescă, Valcroissant voiesce 
acum s& plece, și Turcii nu'l lasă. Khanul, Se- 
raskierul, paşalele îl râgă s& nu'i părăsescă ; se 
opun la plecare'i, nu'i dau ceauşi de drum. S& 
ne "nchipuim furia bietului Frances, şi s&l de- 
plângem'! 

Devenise misantrop şi pessimist. In scrisorile 
către d. de Monteynard(45) din 17 Aprile şi ro 
Maiă nu vorbesce de un singur paşă, fără să 
adauge că acesta este dz fous 2 Tuyes Ja pre- 
more bete; pe d. de St. Priest numai că nu'l 
înjură, şi când numele principelui Munteniei îi 
vine sub penă nul lasă săi scape până nul în- 
condeieză ca pe un «papă-lapte» din cei mai 
«budală». 

Cu tâte acestea, din puţinele scrisori ce mai 
găsim de la dânsul de la Maiă şi pân€ la Sep- 
tembre 1771, se vede că nici el însuşi nu mai 
credea în stcua ce i se arttase la Dunăre în 
August 1770. Căderea ducelui de Choiseul şi ve- 

  

45) Documente, vol. cit. pag. S40o—848. 
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nirea la Ministerul afacerilor străine a ducelui 
d'Aiguillon îi taiă cu desevârşire speranţa de a 
mai fi susținut. Nu mai are curagiii, nu mai face 
planuri, nu mai viseză la corâna Ţerii-Românesci. 
Dice un adio desgustat oraşelor și satelor de pe 
malurile Dunării, şi din Vidin trece la Mehadia (45). 

Aci întâlnesce vro câţi-va oficeri austriaci 
cari asigură că'n curând Austria, aliată cu Tur- 
cia,(47) va declara r&sboiă Rusiei şi că vor fi lupte 
mari în ţ&rile române. Patima r&sboiului ier I'a- 
pucă, '] sguduiă, ”] înferbîntă, şi dintr'un condei 
declară ducelui d'Aiguillon că ar fi fericit s€ ser- 
vescă în armata imperială a Austriei. 

Servit-a ? 
Scrisori de la densul şi de la alţii despre 

densul numai găsim în colecţiunea de care ne- 
am servit în studiul acesta. Ce-a făcut? ce-a mai 
plănuit? când a murit? nu scim. Ca ori-ce aven- 
turar de felul şi firea lui, e mai mult de cât pro- 
babil că d. de Valcroissant nu a murit acasă. 

Ar fi putut s& mâră în Bucuresci ca Domn 
şi Stăpânitor al Ţării-Românesci, decă un dram 
mai mult de noroc, un Paşă mai deştept la Rus- 
ciuk, un ambasador frances la Constantinopole 

focos ca şi densul lar fi săltat s& reuşescă în- 
tr'unul din nenume&ratele-i planuri cari, tâte, tin- 

deai la tronul Ţerii-Românesci. 

46) Scrisârea din 4 Septembre 1771. 
47) Se vorbia de atunci de tractatul numit al subsidielor cu 

care Kaunitz și Thugut trăseseră pe sf6ră pe diplomaţii Turciel.
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l-ar fi fost atât de uşor! 
Ore cei mai mulţi din câţi se urcară pe tro- 

nurile ţ&rilor române, de la 1711 şi până la 1821, 
aveai, pentru a fi domni la laşi şi la Bucuresci,. 
mai multe drepturi de cât d. de Valcroissant? 

In şirul Fanarioţilor, printre Mavrocordaţi, Ip- 
silanţi, Şuţeşti şi Moruzesci, un bei, un gospodar 
frances, tot ce pâte fi mai frances, ar fi fost un episod 

curios în istoria română din secolul trecut.



ALEXANDRU IPSILANTI ŞI FII SEI 

(1774—1782) 

In /sforia Daciei 4) Fotino dice: «Alexandru 
Vodă a domnit şepte ani în face şi în /7pasee. 

De şi amestecat, la apusul epocei fanariote, 
într'unele din afacerile ultimilor Greci din Fanar, 
Fotino nu putuse nici măcar bânui cu ce preţ 
şi cu câte silințe Domnul Ţerii-Românesci, Alexan- 
dru-Vodă Ipsilanti, fiul boerului ţarigrăden, Aga 
lon (2), reuşise să dea supușilor săi acestă pace şi 
acestă linisce, cari durară de la Decembre 1774, 

  

1) Fotino: Zsforia generală a Daciei, trad. G. Sion (Bucuresci, 
-.1859), Tom. II, pag. 172. | 

2) Fotino: Zfid. pag. 171, — Principesa Dora d'Istria (Aurelia 
Ghica) în lucrarea sa G/; Allanesi în Rumenia (Firenze, 1873) se în- 
câlă făcând (pag. 316) pe Ipsilanti fiul lui Atanasiit Comnen Ipsilanti, 
doctor în medicină şi autor al scrierei Meră ziw diowow despre care 
vom vorbi.—In lucrarea Mazdoon zoă H li9ow Adyos îyyogtaoraxs
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data venirei lui în Bucuresci (3), şi penă la Ianu- 
ariă 1782, data demisiunei lui din postul de Bei 
şi arendaşi 6re-cum milos al “Ţerii-Românesci. 

Pace şi linisce nu mai eraă, nici în Constan- 
tinopole, nici la aşi şi la Bucuresci, pentru mem- 
brii familielor Mavrocordat, Ipsilanti, Moruzi, Şuţu 
Caragea, âncă de când, prin fuga lui Cantemir 
în Rusia şi prin omorul lui Brâncovenu pe malu- 
rile Bosforului, Turcia călcase în picidre dreptu- 
rile ţărei şi în loc de a da totdeuna, ca suzerană, 
învestitura alesului naţiunei, trămitea după plac 
în Moldova şi 'n Ţera-Românescă pe înve&ţaţii şi 
şireţii copii ai Fanarului, dragomani ai Porţei, 
favoriţi ai paşalelor şi ai Seraiului imperial. 

De la 1712 în Moldova cu Nicolae Mavro- 
cordat şi de la 1716 în Ţara-Românescă cu ace- 
laşi principe, născuse, în familiele grece ale Fa- 
narului, un fel de neinduplecată patimă pentru 

  

zis Tov vgildrarov tai OsooefRtorarov zigrov Iodwwnw AlGavdpov 
Ppulăvrnv Tov neyalorgentarerov pytuova dos Oiyyg9oflayias (Oratio panegyrica, Lipsiae, 1781) citată în Engel (Geschicite der Mol. 
dau und Waiachey, Halle, 1804, Tom. I, pag. 70), se dice că Ipsilanti 
este născut la Constantinopole; că Emanuel Comnenus, care descindea 
din familia imperială a Byzanţei, dete una din fetele sale lui Ipsilanti, 
Magnus Domesticus; deci, dice Manase Eliade, Alexandru-Vodă Ipsilanti 
este înrudit cu împărații Byzanţei, — ceia ce nu opresce, și cu drept 
cuvînt, pe Engel a adauge în notă: a/Jeizz îst es fekannt dass der An- 
herr des Vpsilantis Flofhiirschner der Pforte gemesen. 

3) Fusese numit în Octobre — V. scrisorile comitelui de Saint: 
Priest către Ludovic XVI şi către d. de Vergennes, ministrul afacerilor 
străine din Francia, în Odobescu: PDoczmeate (vol. 1, anul 1774), și 
scrisorile lui “Fhugut către Kaunitz în Hurmuzake: ZDocaenie (Vol, 
VII, anul 1774).
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mulţămirea căreia, de la versta de 16 ani, Grecul 
lucra uă viaţă întregă, şi nu era faptă bună seu 
rea, curată sc murdară, curagi6să sei mişelescă, 
pe care tânăr ori bătrân, el s€ nu fi fost gata 
a o s&v&rşi. 

Acâstă pasiune ardentă era pofta de a fi 
Domn la laşi seu la Bucuresci. 

I se făcea urare Fanariotului când era în 
legăn să fiă Domn în Moldova si în Ţera-Ro- 
mânescă, şi-apoi, mai târdiă, când după uă vicţă 
plină de mistuitâre peripeții, el îşi netedia barba 
cea albă, privind a lene din vila sa de la Galata, 
incomparabila panoramă a Bosforului, uă neasemu- 
ită plăcere i-ar fi făcut un dragoman al unei amba- 
sade străine dicenduii, între altele, şi următârele 

cuvinte: pentru ce Înălţimea Voâstră nu ar mai fi 
Domn în Valachia ori in Moldova... 

Farmec iresistibil, fascinaţiune fără semen 
esercitaii aceste dou€ tronuri asupra Fanarioţilor. 

Pentru a le câștiga unii îşi perdură capul, 
alţii îşi risipiră averile şi pe acelea ale rudelor 
şi ale bancherilor cari credeau în st&ua lor; mulţi 
suferiră exilul cel mai aspru, toţi fură robi umi- 
liţi, batjocoriţi, călcaţi în picidre, mai r&ă de cât 
ultimul dintre Eunuci, de către tâte paşalele Por- 
ţei, de Viziri, Reis-Effendi, Kapetan-Paşa, Keha- 
iele, şi mai cu semă de înfiorătorul Kislar-Agassi, 
— capul Eunucilor Seraiului imperial, un fel de 
bestiă cu chipul de om, spaima tuturor ambasa- 
dorilor străini şi chiar a Marilor-Viziri.
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Şi totuşi, nu era greutate pe care Fanario- 
tul s€ nu o biruiă, nu era piedică pe care să 
n'o sară, 

Ingenuchia cu mintea, cu punga, cu trupul 
ani de-a lungul; lupta pene la sleirea desăvârşită 
a puterilor cu un fel de desperată plăcere şi chiar 
dacă la urma urmelor, nu isbutia a se sui măcar 
o dată pe unul din cele dou€ tronuri către cari 
căscase cu neîntrecută rivnă, el nu se plângea 
nici nu blestema. Îşi îndeplinise menirea vieţei : 
intrigase pentru tronul Valachiei și pentru al 
Moldovei; realisase pe jumetate urarea ce i se 
adresase de m6âşă, de părinţi, de rude, când i se 
disese: s€ fii Bei! s€ fii cvyturic ciie Odyyoofhayias 
za tii; Moidafias! 

«O frumâsă'i Moldova, der mai frumâsă'i 

«Vlachia; frumâsă'i Polonia, der mai frumâsă'i 
«Vlachia; frumosă'i Ungaria, der mai frumâsă'i 
«Vlachia! frumos este întreg pământul, der mai 
<frumâsă'i Vlachia. Singur Raiul cel din Eden e 
«mai frumos de cât Vlachia Daciei! (4)..... ” es- 
clama cu esageraţiunile obicinuite ale Orientalilor, 
într'uă scris6re adresată Marelui Vornic Constantin 
Dudescu, un Grec deştept şi şiret, Cesare Da- 
ponte, autorul £femer:delor Dace. 

4) Ko ş Mroydavic, xaîijreon 1 Biazia scz 1] Aczia, za 
Înjregn 7? Bhagia zarâ 3 UA Ouypgia, zece on 5 Biapa anii nâoa 7 
Yi, zalg reom 7 Biagia 9 î» Eotu za pddeuvos 4ovos xaliiregos 7i;s 
2 Aazia Blagiae. —În Aazezai “Hg nuegides ale lut Cesare Dapontes, 
publicate de D. Emile Legrand (Paris, 1830), Tom, |, pag, 224. Din scri- 
sorile sale.
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Daponte scria, Grecii toţi credeai acelaşi lucru. 
România era frumâsă şi adimenitâre, nesfir- 

şită în bogății, în nuri şi ?n fericiri. Era nemuri. 
tore, căci suferise totul fără s& adârmă pentru 
veciă. Turci şi Nemţi, Ruși şi Tătari trecuseră şi 
treceau într'una peste câmpiele ei şi, cu tot focul 
şi prăpădul ce lăsai pe urmă-le, din senul ţerei, 
ca din comori vrăjite, eşiau icrăşi la lumina s6- 
relui grâne, turme, stupuri, ciredi, avuţia nesigură 
a locuitorului,: prada viitâre a viitârelor r&sbâie. 

Pen€ şi numărătorii Băncelor Angliei şi Fran- 
ciei ar obosi socotind mili6nele produse din țările 
române în secolul XVIII, pentru mulțămirea în 
veci nesăturată a Turcilor, a Fanarioţilor şi a tu- 
turor bine voitorilor n&mului românesc, cari stor- 
ceau de zor Valachia şi Moldova. 

După cum odiniâră Henric IV, cel mai mare 
rege ce a avut Francia, își aţintise, prin isbân- 
dele lui. Mihai-Vitezul, privirele lui înțelepte asu- 
pra ţerilor române, —tot ast-fel, acum în anii de 
cari vorbim, înmărmurit la vederea atâtor bogății 
cari născeau şapoi eşiaii din ţeră, Frederic II, cel 
mai mare rege ce a avut Prusia, ţinea s& fiă in- 
format despre tot ce se petrecea la laşi şi la 
Bucuresci, pentru că, cine scie! îşi dicea adâncul 
monarc, Caterina II a Rusiei, losif II al Germa- 
niei, politica nerâdă a Franciei şi orbirea ireme- 
diabilă a Sultanilor pot produce în configuraţiunea 
politică a statelor orientali cele mai neprevădute 
schimbări.
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Frederic II ţinea deci s& fiă informat, ba 
âncă, de-a dreptul, are şi va ave relaţiuni cu 
Domnii Moldovei (5). 

Cu privire la aceste informaţiuni pe cari tâte 
curţile europene le cereaă cu stăruinţă miniştrilor 
şi ambasadorilor de la Constantinopole, ar fi de 
scris volume şi icrăşi volume, şi tot nu s'ar pu- 
t6 coprinde întrinsele tâte intrigile, tâte combi- 
naţiunile, tâte espedientele să, pentru a vorbi 
limba diplomatică a secolului XVII, tâte pzesafr- 
nzcele marghiohii, întrebuințate de diplomaţi, puse 
în mişcare, ori pe faţă ori în taină, pentru a ave 
mai iute, mai multe şi mai adevărate, informaţi- 
unile cerute de curţile europene. 

De când Potemkin voise România pentru dân- 
sul(6) înainte de tractatul de la Cuciuc-Kainaraji, 
şi preparase Caterinei II drumul către Țarigrad, 
curţile europene voiaă cu ori-ce preţ să sciă ce 
mişcă la Constantinopole. 

In 1660, Grigore 1 Ghika scria capukehaielei 
sale, Postelnicul Constantin Cantacuzen, tot la Con- 
stantinopole, dicându-i cu pitoresci cuvinte: fârte 

5) V. Documentele Hurmuzake și Odobescu, publicate de Aca- 
demia Română. 

6) Alfr. Rambaud: /7isfoire de Ja Russie (Paris, 1879) pag. 466 
şi urm, — Documentele Hurmuzaki și Odobescu. — Boutaric et Campar- 
don: Aâmoires de Fridiric J7 (Paris 1866) şi Le chevalier d'Arneth et 
Geoffroy: Correspondance secrite entre Marie- Thărise et de comte de 
Mercy. Argenteau (Paris, 1875) passim.
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s&ţi pui pâlele în briti şi s& te ostenesci pentru 
mine(?). 

Acum, după ce Caterina II şi-ar&tase aprâpe 
pe faţă vederile sale în cestiunea Turciei, Europa 
deschisese ochii şi un sfeeple-chasse de intrigi di- 
plomatice începuse la Constantinopole. «Fârte îşi 
puneau polele în briii şi se osteniaii» ambasadorii 
ŞI miniștrii crestini. 

Şi d. de Saint-Priest, ambasadorul Franciei, 
ŞI internunţiul lui Iosif II, Thugut ântâii şi-apoi 
cavalerul Herbert de Rathkeal, şi d. de Stakieff, 
ministrul Rusiei, ca şi trămişii lui Frederic II al 
Prusiei şi aceia ai lui George III al Angliei, se 
luaă la *'ntrecere a ghici intenţiunile Porţei, a sci 
ce se petrece la Divan, a ave relaţiuni cu func- 
ţionarii Seraiului, a îngrădi în fine pe Sultan, pe 
Sultana-Valide şi pe Marele-Vizir numai cu fiinţe 
devotate lor. 

Lesne îşi pâte închipui cine-va, în midlocul 
acestor iţe, întinse în sute de direcţiuni, cu câtă 
îndemânare și cu câtă uşără şi pricepută destoi- 
niciă se prefiraă, se furişau şi lucraă Fanarioţii 
vânători ai tronurilor române. 

SE nu uităm că, de la Panaiot Nicosios(8) — sâiă 

  

7) Magaz. Istoric 1. Nicolae Bălcescu: Biografia Postelnicului Cantacuzer, pag. 385. 
8) Mult amestecat în afacerile române de la 1648 până la 1673. V. Journal des Savants (Paris) Aprile 1879, şi in Odobescu: ZDocu- menite, scrisorile d-lui de Nointel din 1673 și urm., precum şi pe Cra- nicarii Moldoveni.
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cum îi dic cronicarii. noştri, Panaiot Nicuş, — din 
secolul XVII, postul de dragoman al Porţei, adică 
de interpret pus în dilnice relaţiuni cu diplomaţii 
creştini, era ocupat de Greci. Ei ântâiu vedeau, 

judeca şi cântăriai pe ambasadori, şapoi îi în- 

chinau Vizirului şi Sultanului. — Bine înțeles că 
dragomanul, care 'şi aştepta rândul la tronurile 
din laşi şi din Bucuresci, încondeia Turcilor pe 

ambasador, după cum i se părea lui că acest di- 
plomat îi va fi prieten s€u neprieten în lupta de 
el începută. 

Intrecere, intrigi și manopere între ambasa- 
dori de Ja Pera şi la Pârtă; când cu voia, când 

fără voia lui Reis-Effendi, întrecere, intrigi şi ma- 
nopere între dragomani şi aceia dintre ambasa- 
dori pe cari Fanarioţii şi-i credeai dușmani; intrigi 
la Seraii, intrigi la Pera, intrigi la Fanar, intrigi 
la Pârtă, la laşi, la Bucuresci, ceva de spaimă, 

ceva neaudit, ceva atât de complicat în modul 
său de a fi şi de a se mişca, în cât bailul Ve- 
neţiei, acum decădută din tâte măririle ei de odi- 
ni6ră, bailul Veneţiei, «şcâla și piatra de temeliă 
a diplomaţiei europene») din alte vremuri, se 
uita lung la mersul atâtor cestiuni, la espedien- 
tele nenumerate ale Fanarioţilor, la ingeniosita- 
tea şi încăpăţinarea dragomanilor cari nu dispe- 
rau nici odată. 

  

9) Ernest Nys: Les Origines de la Diplomatie e! le droit d'am- 

bassade jusgu'ă Grotius (Bruxelles, 1884), pag. 9.
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Unde sunt Machiavelli, Capponi, Vettori, Guic- ciardini, (10) diplomaţii neîntrecuţi ai micelor re- publice şi domniate italiane din evul medii, cari, pe scene strimte, băteati apa în piuă cu acelaşi genii de intrigă şi de şireteniă, cu aceleaşi mid- l6ce când legiuite când infame, cu cari, pe scena putredă a Constantinopolei, Fanarioţii o bătură un secol întreg?! 
Şiar fi recunoscut succesorii şi, ca odini6ră, unul din ei, Machiavel, ar fi deplâns şi blestemat fatalitatea care “i condamna a cheltui atâta bo- găţiă de minte şi atâtea însuşiri des&verşite pen- tru scopuri netrainice şi de nimica. 
Ce comedii! ce drame! ce tragedii! 
Şi s& nu credem că în tâte elementul femi- nin lipsia, şi că galanţii gentilomi de la curţile lui Ludovic XV şi lui Ludovic XVI, venind să se plimbe şi luând parte la unele din cestiunile diplomatice, cari se tractau la Pera şi în Fanar, puteau dice că fa mangue de femmes. 
O nu!'—de la Roxandra Mavrocordat, (1) adică pe la începutul secolului XVIII, şi pene la Ca- tinca Şuţu(!2), adică pene la finele acestui secol, mai tote intrigele, conduse la Constantinopole de Dragomanii Porții şi de familiele fanariote, avură pe lângă eroi şi pe eroină. 
Lady Wortley Montague le admira pelița 

  

10) /bid. pag. 8. 
11) Documentele Hurmuzake şi Odobescu, 12) Jbidem,
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obrazuluit:3); baronul de Tott, graţiositatea ce 
aveati când mâncau măslinele cu degetele(:4); prin- 
cipele de Ligne, zporbzdezza mişcărilor şi proe- 
minența stomacului(!5). | 

Sunt însă diplomaţi ruşi, francesi şi austriaci 
cari, amestecați în intrigele de la Constantinopole, 
le vedeau lucrând şi le semnala puterea şi înde- 
mânarea în scrisorile ce adresau Suveranilor lor. 
Documentele Hurmuzake şi Odobescu conţin nu 
puţine din probele de diplomaţiă greco-feminină 
a secolului trecut. 

Fanarioţii şi Fanariotele aveai tâte aptitudi- 
nele, se pricepeau la ori-ce, se potriviati cu t6tă 
lumea, aveai în vinele lor sânge de la tâte po- 
porele. 

Aceiaşi lady Montague ne spune(:6) că nu 
puţine pers6ne a cunoscut în Fanar, cari erati 
născute dintr'un tată grec şi uă mumă italiană, 
şi aveati în familiă uă bunică francesă şi uă alta 
armencă. 

De altmintreli, vom întâlni la Bucuresci şi 
la laşi un model de diplomată femeiă, Grecă, de 
uă frumuseţe, de uă deşteptăciune şi de uă per- 

13) Oewures de iady Montague (Paris, 1804, 4 vol.) vol. II. 
pag. 165. - 

14) Mâmoires du Baron de Toti sur des Turts -et les Tatars 
(Amsterdam, 1875, 2 vol. în 4) Vol. ], pag. 98. 

13) Documente Odobescu, Vol. LII, făsciora 1 (1709 — 1812) pag. 
76. «Fragment dune lettre de M. de prince de Linge ă Monsitur de 
Comte de Sigur, ministre de France ă Pâtersbourg.» (Decembre 1788). 

16) Op cit. vol. Il, pag. 201.
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versitate fenomenală, ca unul din acei demoni-femeiă 
cărora, când îi trămitea în misiuni diplomatice, 
Mazarin obicinuia a le dice: Dâmnă, veţi primi 
mâne instrucţiunile; der argumentele într'Ensele 
coprinse nu fac nici uă para pe lângă fulgerul 
ochilor şi carminul buzelor Domniei Tele. 

In Pera, în Fanar, la Pârtă, pretutindeni, 
Fanarioţi şi Fanariote lucrati, alergau, se rugati, 
cerşiaii, amenința, cumperai şi se vindeau pen- 
tru a se înălța ei şi a dă&rima pe alţii cari, de 
multe ori, li-erau rude, rude de aprâpe, fraţi 
chiar, cum fură Nicolae şi I6n, fiii bătrânului 
Alexandru Mavrocordat. 

In faţa prăpăstiei, în închisorea de la Ş&pte- 
Turnuri seu în exil la Lemnos ori la Rodos, Fa- 
nariotul continua a rivni şi a spera la tronui Va- 
lachiei sâă la tronul Moldovei, şi a nu ave nici 
pace nici linisce pen€ când ori se suia pe trep- 
tele acestei adânc-dorite măriri, ori ştrengul, de- 
capitarea sâă mortea precesă de chinuri puneai 
capăt mult venturatei lor vieţi. 

Or de or not to de era dilnic în acţiune la 
Constantinopole, fără linisce şi fără pace. 

Pacea şi liniscea, în midlocul acestei febrile 
activităţi a Fanarioţilor, şi a diplomaților, şi a 
veneticilor de tot soiul cari năpădiau asupra By- 
zanţiei diri patru părţi de lume, pacea şi liniscea 
le aveau Turcii. 

Numai ei, de la Sultan penă la ultimul din- 
tre hamali, își făceau 47efu/ agale-agale şi în tem-
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bela lor lene, trândavi de negrije şi moleşiţi de 
voluptate, bolborosiau galeşi versetele Coranului 
şi, duşi cu gândurile la huriele lui Mahomet, ei 
nu audiai, nenorociţii! cum măreţul edificiu al lui 
Baiazet Fulgerul şi al lui Soliman Magnificul tros- 
nesce din temeliă de la Maina la Crimea, din 
Belgrad la Scutari. 

II. 

Erau aprâpe şepte ani, de când Ţera Ro- 
mânescă se afla sub stăpânirea bine chibzuită a 
lui Alexandru-Vodă Ipsilante, în linisce şi în pace, 
fără jafuri tătărăsci, fără schingiuiri turcesci, fără 
cotropiri d'ale Ruşilor şi dale Nemţilor. 

Locuitorii se uitai unul la altul, şi-în mira- 
rea lor naivă, păreau a se întreba decă cu ade- 

vErat ei mai trăiau tot în Ţera-Româescă, cea din 
tote părţile deschisă poftelor străine. 

Decă, înainte de termenul 1774—1782, po- 
porul român ar fi avut dreptate s€ dică, întocmai 
cum mai târdii va cânta în frumâse versuri Zi- 
lot Românul: 

Am ajuns negustoriă 

Grecilor din Țarigrad : 

Cine dă mai mult s& fiă 

Domn ţării neapărat! 

Ş'apoi, după-acestea tâte, 

Cu piciorul toţi ne dai;
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Care precum va şi pâte 
Ne rumpe şi milă n'a! 
Ah! Dâmne! ne miluesce, 
Tinde mila ta spre oi; 
Precum scii, ne sprijinesce, 
Că ne'necăm, vai de noil(17) 

acum, în timpul lui Alexandru Ipsilante, lucrurile 
numai stau ast-fel. 

Fanariot bun la inimă şi deştept la minte, Alexandru Ipsilante v&duse, după un an de la 
sosirea lui în Bucuresci, că acest binecuvintat pă- 
ment al României pote da, nu cu d'asila, nici 
prin chinuri, ci prin lege, cu judecată şi cu blân- 
deţă, venituri atât de multe în cât arendașul- 
Domn să aibă a mulțămi cu ele tributul Porţei, darurile pașalelor cu influență, cererile rudelor 
sale, şi âncă, afară de aceste sarcini, s€ “i mai 
remână şi lui însemnate sume. . 

De aceia, încredinţat de acest adevăr pe care 1 probă dilnic întrun an de dile, Alexandru Ip- silanti dede cunoscutul s&i hrisov din Decembre 17758) prin care “şi expunea, întemeindu-le pe Seneca şi pe S-tul Grigore Nazianzul, principiele 
de guvernământ, reformele ce era hotărit a face, îmbunătățirile ce cu adevrat ţinea a introduce în mult încurcata cârmuire a principatului românesc. 
PI 

17) B. P. Hasdău: Zizr Românul, ultima Cronică din epoca Fanarioţilor (Bucuresci 1884). Studiul introductiv, pag. XVI. 18) «Chrisovul lut Alexandru-Vodă Ipsilanti, pentru orînduelile ce a introdus în țâră», — în Fotino: Op. cit. tom. MII, pag. 323.
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Boerii Divanului, banul Dumitrașcu Ghica, 
Vornicul Nicolae Dudescu, Vornicul Radu Văcă- 
rescu, logofătul Pană Filipescu, logofetul Stefan 
Pârscovenu, vistierul lenăchiţă Văcărescu, postel- 
nicul Scarlat Caragea, clucerul Dumitrache Raco- 
viță, paharnicul Preda Prijbenu, stolnicul Constan- 
tin Văcărescu şi comisul Manolake Creţulescu (19) 
încuviinţară pe dintregul ideile lui Alexandru Ip- 
silanti. 

Unii înțeleseră, alţii tocmai nu, bunidră, legea 
pentru încuragiarea industriei naţionale şi mese- 
rielor liberale, — lege care, în germine, stă în 
Chrisovul din 1775. Vădând după un an, pe 
urmă după doi, trei, patru, că Alexandru-Vodă 
nu cade, că nu e trântit de intrigele de la Con- 
stantinopole, că nu se face r&sboiii şi că nici su- 
părări ţera nu sufere ca mai'nainte din patru părți 
de lume, boerii începură a crede nesmintit că |i- 
niscea şi pacea pentru multă vreme şi-au ales loc 
de şedere între Carpaţi şi Dunăre, în Ţera-Ro- 
mânescă. 

Şi se'ncredeai în Domn, şi cel mai deştept 
dintre dânşii, Enăchiţă Văcărescu, nume scump 
poesiei şi literaturei române, Enachiţă, diplomatul 
cel mai isteţ, care'ţi cântăria omul dintr'uă ochire, 
se uita lung la Ipsilanti, la Fanariotul străin de 
ţeră, cum înființeză instituţiuni, unele mai folosi 
tore de cât altele, pentru binele obştesc, pentru 

  

19) Fotino: Op. cit. tom. III, pag. 328. 
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ajutorarea şi uşurarea mult îngenuchiatului popor 
românesc. Se uita lung boerul român, şi bănue- 
lile îi dispăreai una câte una, cum Singur o va 
declara mai târdii. (20) 

Boerii, clerul, neguțătorii şi tot poporul, în 
pace şi'n linisce. 

Fotino ne spunea că şi Domnul cârmuia în 
pace şin linisce. 

Domnul, nu! 
Am spus în capitolul trecut că, în Constan.- 

tinopole, Fanariotul trăia într'uă activitate conti- 
nuă, febrilă, mistuitâre. Ajuns pe culme, numit 
Domn în ţeră, Fanariotul era condamnat se'şi 
îndoi€scă şi se'şi împătrescă acestă spăimentătâre 
activitate. De ce? Pentru că, decă la Constanti- 
tinopole era învins în lupta ce întreprindea, el 
nu perdea mult, ba mai avea şi speranța de a 
reincepe. La Bucuresci scu la Iaşi, de perdea, Fana- 
riotul cădea de pe tron şi intra icrăşi în rândul ace- 
lor principi destronaţi cari, — spune într'uă scri- 
s6re către D'Henin comitele d'Hauterive, (21) —se 
plimbă trişti şi amăriţi pe malurile Bosforului, 
tot atât de numeroşi ca și regii pe cari Canada 
al lui Voltaire îi întălnise într'uă cârciumă la Ve- 
neţia. 

Ce 6re? Ipsilanti, ajuns. Domn al Valachiei 

  

20) Zesaur de Mon. istorice. Tom. II, pag. 287. Văcărescu: &- 
foria Împăraților Othomani. 

21) L&once Pingaud: Choiseul- Goufier. Za France en Orient 
sous Louis XVI (Paris, 1887), Pag. 148. Scrisore din 13 Nov. 1784.
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şi plecând la Bucuresci, lăsase nu mai prietini la 
Constantinopole, şi mai cu s&mă întracel focar 
nestins al intrigilor de tot felul, care se numia 
Fanarul? Nimeni nu'l înegrea? nimeni nu'l săpa 
la Pârtă şi pe la ambasadorii puterilor străine 
din Pera? Şi, pentru a drege dilnic ceia ce Gzpe- 
voztorti stricau la Divan pe socotela lui, nu tre- 
buia 6re ca Ipsilanti să fiă cu ochii în patru, în 
opt, în patru-deci-şi-opt? 

Scrisorile cavalerului Herbert de Rathkeal, 
internunţiul Germaniei, şi-acelea ale comitelui de 
Saint-Priest, ambasadorul Franciei,(22) ne lasă să 
înțelegem cu câtă grijă Ipsilanti studia cele ce se 
petreceau la Constantinopole şi câţi corespondenţi, 
pe lângă capukehaelile sele, mai ţinea în tâte 
rangurile societăţei împestriţate din Pera, Fanar 
şi capitala Sultanilor. 

La Bucuresci, singur, în odăile palatului seu 
de lângă Mihai-Vodă, Ipsilanti era cu inima să- 
rită de câte ori primea uă scrisre să vr'un tră. 
mis din Constantinopole. In fața supușilor s&i Ens&, 
în faţa boerilor, şi clerului, şi negustorilor, Dom- 
nul pastra acea pace şi acea linisce neîntreruptă 
în cari, după Orientali, constă adevărata mărire. 

Frunte lată şi deschisă; sprincene bine trase 
der neimbinate; ochi mari cu privire sigură der 

  

22) Documentele Hurmuzaki și Odobescu, publicate de Acade- 
mia Română. !
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şiretă; un nas caracteristic, cu nări largi şi rie- 
astempărate, încovoiat ca ciocul răpitârelor; buze 
orietale, gr6se şi voluptâse, umbrite de mustăţi 
subțiri; barbă bogată, rasă grecesce în partea in- 
feriGră a pometelor; urechile date iepuresce în- 
d&ret(23),— Alexandru Ipsilanti, în costumu-i dom- 
nesc, făcut din mătăsuri, blănuri scumpe, fir de 
aur şi pietre preţiose, se ar&ta cu maiestate la 
tote ocasiunile solemne poporului bucurescen. 

Curtea Domnului și primirile lui erai fastu6se. 
Prândurile de la Curte se povestiai ca mi- 

nunile din basme. Şi cum re n'ar fi fost astfel, 
când penă şi Brâncovenii, Dudescii, Văcărescii ŞI 
Creţulescii mâncau la mesa lui Ipsilanti bucate 
despre cari nici măcar nu citiseră? 

Capul cuhnielor Inălţimei Sale Domnului era 
Francesul Louis-Etienne Meynard, despre care 
comitele de Saint-Priest se ocupă întruna din 
scrisorile sale către d. de Vergennes, ministrul 
de esterne al Franciei. 

Ca şi principii şi electorii Germaniei cari, 
âncă de la începutul secolului, imitat în tot şi 'n 
tote, aprope ridicul, pompa şi eticheta de la 
Versailles, — Ipsilanti se modela, pentru a se ri- 

  

  

23) De pe portretele în număr de patru ce posedă Biblioteca 
Academiei Române, în colecţiunea de portrete de Domni şi Dâmne ce 
i-a donat d. D. A. Sturza. —V. și Memorii asupra Portretelor Dom- 
pilor Română (Bucuresci 1874) de d-nu Dumitru A. Sturza, pag. 25.
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dica în ochii supuşilor s&i, după cele ce scia că 
se petrec în Germania şi 'n Francia. 

Faima cuhniei francese crescuse într'una âncă 
din timpul lui Filip de Valois. Era acum univer- 
sală şi, bunidră, /zs fraises ă la Frangaise,— ne 
spune cavalerul de Bellerive(24)—se bucuraă în 
Orient de uă reputaţiune atât de mare, în cât 
Muftiul din Constantinopole trămitea în tâte di- 
lele s& ceră de la ambasada francesă. 

Şi deci, Ipsilanti avea pe Louis-Etienne Mey- - 
nard baş-bucătar al cuhniei s€le. 

Din bucatele «Franţuzului», făcându-și cruce 

şi deslegându-se unul pe altul, mâncau la masa 
Domnului mult-cititul mitropolit Grigorie, Chesa- 
rie, episcop al Rîmnicului, Cosma al Buzăului, şi 
Filaret, viitor Mitropolit, în vremurile acelea ar- 
hierei, toţi călugări înveţaţi, neobosiţi la lucru 
pentru înaintarea literaturei bisericesci române.(25) 

Er lângă ei, închinându-se ca «smeritul Tar- 
tuffe» dâr mâncând de zor sosurile cele prea gus- 
tâse ale lui Louis-Etienne Meynard, cine'i mai 
numeră câţi patriarchi, şi mitropoliți, şi episcopi 
ai scaunelor R&săritului. 

Ah! călugherii, înalți prelați ai Constantino- 
polei, Antiohiei, Alexandriei, Capadokiei, Myrelor, 

24) Relation d'un voyage du Chevalier de Bellerive d Espagne 
ă Bender. (Paris, 1713, un vol.) pag. 22-24. 

25) P. S$. S. Episc. Melhisedec: Ship din vita Mitropolitului 
Ungro- Viachiei, Filaret II. 1782 (Bucuresci, 1887) passim.
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Smirnei şi tuturor locurilor depărtate ale R&să. 
ritului, de câte-ori venit-aă în țerile române şi cu 
câte miliâne dusu-s'at icrăşi în prea sfintele şi de tâte poftele lumesci desbrăcatele lor eparchii!! 

Veniaă pentru câte uă septămână, şi şedeati 
câte doi ani, cum fu, în vremea lui Ipsilanti, cu 
patriarchul Constantinopolei de care vorbesce Rai- 
cevici(26) şi a cărei călătoriă la Bucuresci şi la Iaşi 
are atâtea şi-atâtea punte de asemănare cu acelea 
ce astădi artişti mari, ca Patti, Rossi şi Coquelin 
numesc (es fourndes artistigues ă travers le monde. 

Ce şireţi! ce ipocriţi! ce cafozras! Cititorul 
simte şi astădi un fel de crispaţiune nervâsă în 
contra acestor calpuzani de cele sfinte, care'şi 
umpleau desagii cu bani, şapoi plecati dând bine- 
cuvântări întru tâte bine-credincioşilor creştini ! 

Nuila debetur Graeculis veverentia. 
Au furat ţera luându-i moșiele, făcând liturgii 

nici uă dată mai jos de 10 galbeni și vendând 
ndulgențe — patalamale scrise, cu cari pe pept se 
înmormânta credinciosul, — atât de multe în cât, după 
ce le isprăviaă pe cele aduse din eparchia lor, 
puneau pe brânci tipografia Mitropoliei din Bucu. 
resci s€ le tipărescă alte sute, (27) pentru a vinde 
şi icrăşi a vinde, şi a vinde merei, cum vindeai 
lemnul din Sânta-Cruce, oscidrele de la degetul 
sei dintr'altă parte a mucenicului şi muceniţei 

    

26) Raicevici: Osservazioni storiche, naturali e politiche întorno aila Volachia e Moldavia (Napoli, 1788) pag. 238. 
27) Raicevici: Op. cit, pag. 238.
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Cutare, mirul făcut în diua marelui profet Cutare, 
petice din cămașa Maichii-Precistei şi alte multe 
articole căutate în piaţa evlaviei și bigotismului 
bucurescen. 

— Cum se intră, tată, în Raiu, întreba Paul- 
Louis Courier pe un preot de eră. 

— Ascultă, taică, ce dic clopotele bisericei: 
dando ! dando! dando! | 

Prea-sfinţiţii din Capadokia, Bizanţ şi Trape- 
zunta nu spuneai pe dazao! dando! dando! der 
primiau, şi primiai pe neobosite moşii şi bani. 

Pe acești prea-sfinţiţi servitori ai lui Crist, cu 
ce ochi trebue s&'i fi privit străinii de la curtea 
lui Ipsilanti: Panzini, Italianul cel învăţat; Linchou, 
deşteptul Marsilies; Raicevici, Ragusanul cel țan- 
țoș, toţi cititori ai /pczclopedzei şi admiratori ai 
lui Voltaire, cu tâte blestemele patriarchului Con- 

stantinopolei, care făgăduise focurile Iadului celui 
care va citi pe muszu de Voltaire. 

Der aceștia —ca şi înveţaţii profesori greci 
de la şc6la cea reorganisată a S-tului Sava, (28 
retorii cei prea deştepţi cari vor face ca Bucurescii 
să fiă numit Afenele Orientului, — ca şi boerii cei 
tineri, cititori ai Gazetelor francese din Paris şi 

din Haga, şi ai Gazetelor latine din Lipsca, — 
sciati forte bine ca 

]l y avec le ciel des accommodements, 

28) G. Chassiotis: Z'/pstruction publigue chez les Grecs (Paris, 
1881), pag. 78—82.
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cade omul la'nvoiclă şi cu cerul, — mai cu s&mă 
cu cerul cum îl înțelegeau prea-sfinţiţii din Capa- 
dokia, Trapezunta, şi Bizanţa. 

Şi de aceia, după ce se închinau Şi cereat, 
cu deosebită evlaviă şi cu galbeni destui, bine- 
cuvintarea  Antiochiei şi Trapezuntei, boerii cei 
tineri se puneaii pe petreceri, cu uă rafinare în- 
tradevăr orientală, cu tâte desfătările simţurilor, 
în brațele frumuseţilor pe cari țera şi Constanti- 
nopolea le tramiteau la Bucuresci, unde faimâsa 
Pitubicea [igancat29) scia să le găsescă locul şi 
potrivirea cea cuvenită. 

Printre aceste frumuseți înaintea cărora Fran- 
cesii, Polonii şi Nemţii remâneai adeverat cu gura 
căscată, aceia care «făcu furori» şi înferbintă peste 
marginele firei tineretul boeresc din vremea lui 
Ipsilanti, fu acea minune de frumuseţe femeiescă 
şi de deşteptăciune infernală, pe care noi o cu- 
n6scem astădi sub numele de Sofia de Witt, din scrierile generalului conte de Langeron(3), din ace- 
lea ale comitelui d'Hauterive(31) şi din scrisorile 

  

29) Odobescu: Scrieri Zstorice și Ziterare (Bucuresct, 1887) Vol. Î. Poeţii Văcăresă, pag. 292. 
30) Documentele ma! sus citate, Volumul I, făscidra 1, su- plement. . 

31) Arnaud de Montor: ZZisfoire do Ja vie et des /ravauz po- Hitigues du comte  FHauteriue, (Paris, 18 39) citat în Lonce Pingaud : Choiseul- Gouffier.— Se scie că d'Hauterive, secretar al lui Al. Ipsilanti în Moldova, este autorul lucrărei De Quelgules usages des habitants de Ja Moluavie et de Pidiome moldave,
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generalului Brune, ambasadorul lui Bonaparte pe 
lângă Porta otomană(32). 

Fată de precupeţă grâcă din satul Mudagna 
de lângă Constantinopole, Sofia, care mai târdit 
va voi s€ fiă regină a Iliriei(33), când Napoleon 
cu spada va d&rima betrânul edificii europsn, 
Sofia avu ântâiă drept amant şi protector pe un 
simplu enicer. D. de Bonskamp, ministrul Polo- 
niei, o cumpără de la mă-sa şi de la enicer şio 
ținu în palatul Poloniei la Pera, până când fu 
chilămat la Varşovia. Credend că se va reîntârce, 
diplomatul polon o lăsă la Constantinopole, şi în 
urmă, primind de la superiorii s€i asigurarea că 
va fi numit întrun alt post, d. de Bonskamp scrise 
unui om al s&i din Constantinopole s€ vină cu Sofia 
prin Bucuresci şi laşi la Varşovia. 

Era în 1776 când veni în Bucuresci. 
Sofia era de 16 ani şi era frumâsă ast-fel 

în cât comitele de Langeron nu se sfiesce a dice 
că în tâtă Europa altă frumuseţe mai des&ver- 
şită nu exista. 

Nobilul comite uită uă altă Sofa de Witt, 

uă altă femeiă cu frumuseţe des&verşită şi deştep- 
tăciune infernală care, acum şi mai târdii, va stră- 

luci la Londra şi la Neapole sub numele de Fa 
Lyon, lady Hamilton, favorita cruntei regine na- 

32) Intre altele scrisrea, din Pera, 6 Mai 1So3. Brune către 

Champagny, ambasadorul frances la Viena, din Doczzente, suplement. 
Vol. III, pag. 724. 

33) Isvor citat. — Brune către Champagny.
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politane Maria-Carolina, şi amanta amiralului Nel- son, Emma Lyon care, ca şi Sofia de Witt, e fată de ţtrani Şi prin frumuseţe şi perversitate se urcă pene la cele mai înalte trepte, după ce fusese slujnică într'uă cârciumă din Covent Garden. 
Ori-cum ar fi, Sofia. întrecuse tot ce Constan- tinopole şi Bucurescii produseseră mai fărmecător pen& acum. Ea, mai mult de cât tâte «simpatrio- tele» sale, da dreptate cântecului care se cânta pe atufici, prin Pera şi prin Fanar, — după cum spune, nu 'mi-aduc bine aminte, baronul de Tott seu Ruffin, fost consul a] Franciei în Crimea ŞI *n urmă profesor de limba persană la Co//age de France. 

Etă cântecul : 

- 5 Tie Boayyioas ră pila 

Tino tiva. var 70 mâie, 

dă zis Gopaias pirzizegov, 
I/107 +05 zoo Aaa, ng1], pate, 

Ma ze 7 pil pâuza.(34) 

Când Sofia ajunse în Bucuresci însoţită de omul de încredere al d-lui de Bonskamp, care grea însărcinare primise, tinerii boeri ai capitalei, Jectorii de curte s6i, cum se dice astădi, /es cHe- dalters du gavdiuza, făcură tot ce le stete prin 

    

34) Sărutul Francei — este dulce ca mierea, — der al Grecdice e mai dulce; — ea e mică, mică, mică, — der are sărutul dulce.
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putere — şi le sta multe în putere pe vremurile 
acelea — pentru a cunâsce pe încântătorea Grâcă. 

Darnică și harnică în ale iubirei, Sofia, spre 

cumplita desperare a paznicului seu, se puse pe 
petreceri cu tinerii feciori de curte, veseli, deş- 
tepţi, frumoşi şi îmbrăcaţi în pitorescele haine cu 
culori deschise, după cum ni'i arctă portretele 
timpului şi colecţiunea de costume coloriate, pu- 
blicată tot în secolul trecut la Paris de Grassot- 
Sauveur, fost consul al Franciei în Ungaria, şi 
de Sylvain Marechal(35). 

După câtă-va şedere in Bucuresci, Sofia se 
hotărî s€& plece din capitala Valachiei, şi se vede 
că nu numai cu omul d-lui de Bonskamp călttori 
pen€ la laşi ci cu alai mare, de vreme ce pazni- 
cul disperat scrise din Bucuresci stăpânului s&ă, 
înşirându-i pe de rost nenumăratele isprăvi ga- 
lante ce prea frumâsa Grecă făcuse în Bucuresci 
şi pretutindeni. Ajungend în laşi, omul de încre- 
dere primi ordin de la diplomatul păcălit s€ lase 
în capitala Moldovei pe lasciva odaliscă şi s& plece 
singur. Atâta r&ă! Sofia, fără mâhnire, stete la 

laşi multă vreme, şapoi, pentru că părăsise Con- 
stantinopole ca s& mergă în Polonia, se duse şi 
într'acolo spre a aprinde inimele şi a zăpăci minţile. 

Decă ar fi so mai urmăm în vicţa-i galantă, 
şi în urmă diplomatică, am găsi pe Sofia trăiud 

35) Grassot-Sauveur et Sylvain Marechal: Costumes de Tous les 
Zays, avec notice et portraits (Paris, 1788, 4 vol.)
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ântâiă cu fiul guvernatorului din Kaminieck-Po- 
dolsky, d. de Witt, pe care "1 părăsesce pentru 
câtă-va vreme pentru a se reîntârce la Bucuresci 
şi a mai gusta din plăcerile capitalei lui Ipsilanti. 
D. de Witt vine după ea, o regăsesce, —în bra- 
ţele cui, istoria nu spune,—-se cunună şi o con- 
duce la Varşovia. De aci, cu voia bărbatului sei, 
principesa de Nasau o iea cu dânsa la Paris unde 
încântă cu frumuseţea, şi spiritul ei pe seniorii curţii 
lui Ludovic XVI (1 781). Mai târdiui am regăsi-o 
la laşi, în relaţiuni cu comitele d'Hauterive, secre- 
tarul lui Alexandru Ipsilanti în domnia Moldovei 
(1787). Francesul îi dă cărți de citit, însoţindu-le 
totdeuna cu câte un madrigal mai mult să mai 
puţin reuşit. 

Etă unul trămis, odată cu opera Les Yardius 
a lui Delille, Sofiei, fata precupeţei din Mudagna, 
de către comitele d'Hauterive, viitor membru al 
Academiei de  Inscripţiuni şi Frumsse-Litere din 
Paris : 

Lasse de voir partout ailleurs 
Les vers, les voeux et les admirateurs 
Accourir ă votre passage; 
Lasse d'âtre Venus, HEb€ en d'autres lieux, 
Peut-&tre vous plairait-il mieux 
D'âtre Flore en ce lieu sauvage : 
[| cesserait bientât d'âtre tel ă mes yeux.(36) 

Mai târdii prin 1790, am vedâ-o amantă a 

  

36) Leonce Pingaud: Op. cit. pag. 146.
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a lui Potemkin, domnind la laşi ca suverană; în 
urmă, amestecată în intrigele emigraţilor de la 
Curțile Londrei, Petersburgului şi Constantino- 
polei, căutând împreună cu comitele Gaspari de 
Luce-Belleval, secretarul lui Const. Ipsilanti, fiul 

lui Alexandru, s& se facă,—spune uă obscură de- 
peşă a generalului Brune,— regină în Iliria. 

In fine, am mai urmări-o în a doua asacă- 
sătoriă cu comitele Felix Potocki, de care va di- 
vorţa îndată, speriându-l cu vicţa ei coruptă şi 
incestuosă. 

Sofia mâre în 1821, după ce strălucise în 
Constantinopole, . Bucuresci, laşi şi chiar în Paris 
şi — dice comitele de Langeron, —după ce, în 
timp de 40 de ani, minunase, spăimântase și 
scandalisase Europa cu frumuseţea, viţiele şi cri- 
mele scle. | 

Der, ca şi fatalei Emma Lyon, lady Hamil- 
ton, şi Sofiei de Witt, mult i se va ierta, căci 
pe mulţi a iubit! 

III. 

Pe la sfârşitul lui 1781, Alexandru Ipsilanti, 
după şâpte ani de neîntreruptă domniă, se afla 
âncă pe tronul Ţerii-Românesci. 

Făgăduelile făcute obştei în chrisovul din 
1775 se îndepliniseră pe dintregul. 

Cu tote «multele griji cari pururea ne co-
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prind» cum dice el singur într'un chrisov anume,(37) Pravilmiceasca Condică a Domnului Alexandru Ifsilanti Votvod fu publicată, pentru a se sfârşi uă dată cu neînțelegerile dintre Obicerurile pă- mâutului şi Pravila bisericească. Se dederă in- strucţiuni de procedură judecătorilor cari eraă de trei grade : judecători de Cremenaltou, judecători departamentului şi judecătorii /na//ului Divan (33) 
Pravila se tipări şi se împărți tuturor judecăto- rilor împreună cu chrisovul anume care mai dicea: «vai de judecătorul ce se va mitui !» —Ceia ce nu opresce pe Dionisie Eclisiarhul a observa vorbind de codicele Ipsilante ca: «judecătorii at pravili «cu foile de piele, şi încotro voiesc, într'acolo le «întind ca se icsă bani. »(39) 

Mai la vale, chrisovul din 1775 vorbise de scoli în următorii termeni : « Vedând această creş- «tinească ţeră lipsită de înveţături, de sciinţe şi «de arte cari luminează şi folosesc pe popor, am «înființat scoli și profesori cunoscători de mai 

    

37) Lipărit din noii la 1841 împreună cu Pravila de d. CN. Brăiloiu, și este reprodus în Odobescu: „Serie literare şi Istorice, vol. I, pag. 273. 
38) Zesaur de Mon. Istorice Tom. II, Chronograf de Dionisie Echisiarhul pag. 166. — In scrierea comitelui de Lagarde : Voyage de Mostou ă Vienne, Paris, 1824, pag. 328) citim că Ipsilanti poruncise ca totdeuna, după ce subsemna uă pedepsă cu mârte armașul să viă tre gile de-a rândul la palat să întrebe pe Domnul Țării cu aceste cuvinte: «tot stăruesci, Măria Ta, a vărsa sânge omenesc >> — şi după al treilea r&spuns afirmativ al Domnului, condamnatul era esecutat. 39) Îbid. pag. 167.
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«multe limbi, rânduindu-le lefi şi dând şi ajutor 
«şi îndestulare scolarilor.»(40) 

Dintre tote aceste scoli, cea mai însemnată 
fu acea de la S-tul Sava, co/zgzu/ domnesc, în 
care, când mai bine când mai r&ă, âncă de la 
1698 profesaui Grecii cei mai învăţaţi. 

Elenismul modern părăsise cu desăverşire de 
la finea secolului XVII Constantinopolea şi cele- 
l-alte oraşe ale Turciei, pentru a înflori la Bu- 
curesci şi la laşi. Câţi din Grecii trecuţi în lista 
lui Demetru Procopie Moschopoliteanul, din Bu- 
curesci, la 1720(4) nu aă strălucit între 1630 şi 
1700 la laşi şi la Bucuresci?! 

La 1690 Teodor Simion din Trebizonda fu 

directorul colegiului bucurescen ; după el Sevas- 

tos Cyminitis, scoliastul gramaticei iui Apolon 
Dyscolos; în urmă veniră Marcu Chipriotul, co- 
mentatorul aforismelor lui Ipocrat, Georgiu Chry- 
sogonus Trapezuntius, Alexandru 'Tyrnavitis şi în 

40) Fotino: 04. cit. Tom. III, pag. 325. V. şi AYavaotou Kopu- 
vivov Yymidvrov za ueră tiv Glaoiw, editat la Constantinopole de 
arhim. Gherman Aftonides Sinaitul (se află la Biblioteca centrală din 
Bucuresci) pag. 534-585. Reorganisarea s-tului Sava s'a făcut în Marte 
1776. S'aii înfiinţat la Craiova și la Buzău, scoli, fie-care, ca și cea din Bu- 
curesci cu câte 75 elevi săraci, bursieri. — In privinţa scrierel 74 uera 

zajv ăia, vegi şi vă recensiune făcută de d. Al. Papadopol-Calimach 
în Analele Acad. Rom. Ser. L, tom. IL, pag. 482 şi urm. 

41) Demetrii Procopii Macedonis Moschopolitae succincta erudi- 
torum graecorum superioris et praesentis saeculi Mecensio, conscripta 
mense Junio A. C. MDCCXX transmissaque Bucareste et nunc primum 
edita cum latina versione. In al XI-lea volum din Bif/jo/heca graeca a 
lui I. A. Fabricii (Hamburg, 1722).
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fine Lazăr Scrivas, secretarul luj Constantin Ma- 
vrocordat (41 bis), 

Când Alexandru Ipsilanti, conform chrisovu- 
lui din 1775, se puse a reorganisa colegiul S-tului 
Sava, profesorul celebru care de mult se afla la 
Bucuresci și care de mult atrăsese atenţiunea Dom- 
nului, era Neofit Cavsocalybitis, ale cărui lucrări 
asupra lui Omer d'Anse de Villoison(42), Reike(43) 
şi Wolf (44) le citeză cu elogie. 

Pe acest Grec învăţat, Domnul adusese în 
fruntea colegiului ca profesor de literatură, şi mai 
numi alţi nou& profesori din cari doui pentru lite- 
ratură, doui pentru matematici şi sciinţe, unul pen- 
tru teologiă, unul pentru istoriă şi geografiă şi trei 
pentru latinesce, franțuzesce şi italienesce. 

La 1780, director era Manase Eleadis (45), 
care preda filosofia şi matematicele. Acesta intro- 
duse cel d'ântâit esperiențele de fisică şi de chi- 
miă,—al căror studiu, de altmintreli, pentru unii 
dintre boeri era uă petrecere favorită Ancă dinainte 
de Alexandru Ipsilanti. Flachat, un călător frances, 
ne spune că a cumpărat dela un boer care trăia 
ca un filosof la ţeră uă bibliotecă, în care a găsit 

41 bis) Legrand: C. Dapontes: Zes Fphimârides Daces, passim, 42) Invăţat elenist frances (1750— 1805). Era în 1785 la Con- stantinopole cu Choiseul-Gou fier, 
43) Invăţat german, orientalist (1716—1774), profesor la Lipsca. 44) Celebru filolog german, profesor la Halle (1767—1824) pă- rintele filologiei moderne, autorul Prolegomenelor asupra lut Omer. 45) Autorul citatei Orazio Panegyrica, (v. nota 2).
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uă colecţiune numerâsă de tractate de chimiă 
forte bine alese(46). 

Tot la colegiul din Bucuresci vor străluci mai 
târdiu Lambros Photiadis, Grigore Costandas şi în 
fine celebrul Neofit Dukas. cu care scâla Gre- 
cilor îşi cântă în România cântecul set de lebădă. 

Dintre cei 99 de învăţaţi, trecuţi în lista lui 
Demetru Procopiul pân€ la 1720, trei-deci ati pro- 
fesat în ţerile române, de la 1720447) şi până la 
1830, toţi învățații greci, —şi, s€ notăm bine fap- 
tul! şz pzu4/fi învâfaţi Macedoneni(48) cari tot Greci 
s& numia, au fost în România cu diferite titluri. 
Elenismul, am mai spus-o, înfloria în România, 
şi Bucurescii şi laşii erau Atenele Orientului. 

Colegiului domnesc din Bucuresci Alexandru 
Ipsilanti îi asigură venituri considerabile(49). 

Carra minte când spune că doui-trei călugări 
ignoranți profesa în scâlele din laşi şi din Bu- 
curesci, cărora principii fanarioți le dai numele 
pompos de gimnasie(50). Nesce filologi ca profe- 

46) Jean Claude Flachat: Oâservafions sur la Commerce et sur 
des Arts dune parhe de PEurope, de Asie, de VAfrigue ei mâme des 
Îndes Orientales, (Uyon, 1766, 2 vol. în 12), vol. L, pag. 190. 

47) 05. cit. la nota 41. 

48) Acâstă afirmaţiune o întemeiim pe autoritatea directorului 
Revistet- Noue, d. B. P. Hasdeu. — In curând va apare uă lucrare însemnată 
datorită d-lui Carageani, academic și profesor la facultatea de litere din 

Iaşi, asupra Românilor Macedoneni cari trec drept Greci în ochi! mai 
tuturora, 

49) Chrisovul din Marte 1776; Fotino şi Athanasiu Comnen 
Ipsilanti, mai sus citați. 

50) C..... (arra) Histoire de la Moldavie et de la Valachie 
(Neuchâtel, 1781) pag. 186. i 

32135 6
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sorul Cavsocalybitis, cu ale cărui lucrări se ajutau 
înv&ţaţii Apusului nu' erati dzs 0265 Zenovrants. 

De altmintreli, iubirea de. sciință era de tra- 
diţiune în tâte familiele fanariote. Cu vro câţi-va 
ani înainte de 1781, Dragomanul Constantin Mu- 
ruzi, socrul lui Alexandru Ipsilanti, procurase lui 
d'Anse de Villoison tâte înlesnirile pentru a visita 
mănăstirile muntelui Athos, &r Dragomanul Cali- 
maki ajută fârte(5!) pe abatele Le Chevalier, mai 
târdiii secretar al lui Alexandru Ipsilanti în Mol- 
dova, şi care, acum, cu //ada în mână, visiteză 
Asia-Minoră pentru a verifica datele geografice 
ale lui Omer, atacat cu înverşunare de Englesul 
Wood(52) şi a cărui esistență avea st fiă negată 
de Germanul Wolf(53). 

Delille, venit în suita ambasadorului Franciei, 
ducelui de Choiseul-Gouffier, se afla acum la Con. 
stantinopole, şi pretutindeni, în familiele fanariote, 
era primit cu cele mai căldurâse demonstraţiuni 
de prieteniă. Fanarioţii mult citiți stai de vorbă 
cu celebrul versificator frances 

Autour de ces sophas oi la langueur repose, 

şi pe cari şedând, dice Delille, 

J'aspirai le moka, je respirai la rose. (54) 

  

51) Ltonce Pingaud: 0. ciț. pag. 148 şi 153. In privința luf Le Chevalier, a se vede şi Documentele Academiei Române. 
52) Archeolog irlandes 1707 — 1 775 nu engles cum gice d. Pingaud; 

autor al unei /pcercără asupra geniului original și scrierilor lut Omer (1769). 
53) V. nota 44. 
„54) Delille: Z'Zmagination, poeme, ch. IV,
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Raicevici(55) şi Manase Eleadis(56 ne spun 
că Alexandru Ipsilanti studiase Filosofia, Logica, 
Metafisica, Fisica, Matematica, şi mai cu deosebire 
Morala filosofică, Astronomia şi Geografia, icr au- - 
torii sei favoriţi erau Plutarc, Tucidide şi mulţi 
alți din aceia pe cari i-am moştenit spre binele 
nostru de la «doza Grecia». 

La Bucuresci veniati, în vremea lui Ipsilanti, 
din tote părţile Greciei negustori, doctori, pro- 
fesori, studenţi, venetici şi aventurieri, unii pentru 
a se instrui, alţii pentru a se scăpa de barbaria 
Turcilor şi a'şi încerca norocul în "Ţera-Româ- 
nescă, (57) blândă şi de străini primitâre. Printre 
studenţi, s€ cităm pe Rhigas, primul martir al 
luptei pentru libertatea Grecilor, — eroul care, mu- 
rind la Belgrad, pronunţă fatidicele cuvinte: <arun- 
«cat-am semința; ea se va coce într'uă di şi na- 
«ţiunea mea va culege dulcele săi rod.»(58) 

Despre limba română €ns€ în sedlele 'nalte 
nu găsim nimic. Raicevici spune(59) că la Curtea 
Voevodului nu se vorbia de cât grecesce, turcesce, 
franţuzesce şi italienesce. Totuşi, erai boeri cari 

  

55) Breviario cronologico delli Principi di Valachia, (inedit) co- 
municat de Raicevici lut Engel Geschichte der Moldau und Walachey, 
Tom. L, pag. 49. | 

56) Oratio Punegyrica, citată în Engel, pag. 70. 
57) Ubicini: Za grande charte de la Grâce par Rhigas în la 

Revue de Gtographie (Paris, Juliu, 1881), 
58) Jbidem: ăguerov ondoov Zonerga îltvoera 1 doa îre 

Pele: Bingrioe, xai rd ytvos uov Stei avvătei 70w Vloziv ag dv. 
59) Raicevici: Op. cif, pag. 244.
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nu voiaii s& vorbescă mai în tâte ocasiunile de 
cât limba românescă. 

La înflorirea acesteia lucra poporul cu ai lui 
admirabili poeţi populari cari ne-au lăsat neste- 
matele literaturei nescrise; lucrau boerii citați de 
Raicevici şi 'n fruntea cărora punem pe Enăchiţă 
Văcărescu ; lucra clerul despre ai cărui membri 
înv&ţaţi şi neobosiţi vorbirăm în capitolul trecut ; 
lucra în fine, cu slabele midlâce de care dispu- 
nea, sc6la de la monastirea S-tului Gheorghie, în 
care se înveța limba română şi slavonă atât cât 
ţine ciurul apă. 

Nu învinovăţim pe Fanarioţi pentru acâstă 
părăsire în cari lăsai limba română. La ce bun? 
Ast-fel le era timpul. Ure istoria francesă acusă 
pe regii cari, înainte de ordonanța de la Villers- 
Cauterets dată de Francisc |, redactată tote edic- 
tele şi tâte scrisorile lor pe latinesce? 

Nu vom stărui asupra celor-l-alte reforme şi 
îmbunătăţiri ale lui Alexandru Vodă Ipsilanti. Ne 
vom mărgini'a le înregistra după Fotino. 

Urmându-şi deci realisarea făgăduelilor făcute 
în chrisovul din 1775, Ipsilanti «aseadă veniturile 
«rangurilor; schimbă sferturile dărilor după altă 
esistemă mai echitabilă ; introduce felurite rândueli 
«de meserii; înfiinţează cutia milelor; regulează 
«lefile lunare, organisează corpul slujitorilor: face 
«nesupuşi la dare pe preoţi şi pe Monastiri ; zi- 
«desce Curtea nouă de sus de Mihai-Vodă ; (60) 

  

60) Ath. Comnen Ipsilanti în eră 7 dâwor: Curtea dom-
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«clădesce Beilicul Turcilor şi case domnesci la 
« Afumaţi (6; institue orfanotrofia de la mânăsti- 
«rea Sfinţilor (62), repară mânăstirea de la Măr- 
«cuţa(63), face în oraş mai multe cișmele de apă, 
«er soţia sa Ecaterina, născută Constantin Moruzi, 
«zidesce hanul de la S-ta Ecaterina şi-l închină 
«mănăstirei Sinaia, al cărei metoc în Bucuresci era 
«biserica S-ta Ecaterina (64). . . .» 

Dionisie Eclesiarhul completă tabelul cu ur- 
mătorele, deosebite şi interesante ameEnunte : 

«Alexandru Ipsilanti fiind om înţelept şi cu 
«minte înaltă au pus toate trebile ţării cu rân- 
«dueală bună şi ai aşedat boeriele atât la Bucu- 
«resci cât și la Craiova. Şi era întru adevăr pe 
cacea vreme darul și mila lui Dumnedei intr'a- 
«ceastă ţeră, cu linisce mare şi cu pace adencă, 
«deschidându-se toate schelele hotarelor împrejur ; 
«şi de către Turci, nici o supărare nu era; boe- 
<rimea sporea întru toate slujbele lor; neguţătorii 

n6scă se ruinase. Venind la domniă, Alexandru Ipsilanti trage şi șede 
în casele lui Nicolae Brâncovânu. La Marte 1775 începea zidi «Curtea 
Domnescă: pe viele mănăstire Mihat-Vodi. Zidirile în parte sunt gala 
la sfârșitul lui 1776- 

61) /tidem: Visterul Mihail Cantacuzin, mutându-se în Rusia, vinde 
lui Ipsilanti inoșia sa Afumații, situată la 2 ore departe de Bucuresci 
și alte moşii.—lIn 1779, Alexandru Vodă zidesce casele de la Afumaţi. 

61) Zdidem : În 1779, Alexandru- Vodă zidesce casă de săracă la 
“julesci, la uă jum. oră departe de Bucuresct. , 

63) Jbidem : Tot în 1779, Alexandru-Vodă dăruesce monastirei 
Chalkis monastirea //aricuza, pe care o luase în schimb cu alte imo- 
bile de la mitropolitul Grigore, și pe care o înconjură cu zid, îi face 
chilii în curte și o înzestreză cu cărți şi argintării. 

64) Fotino: 04. ci. pag. 172.
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«se lăţea cu alişverişurile lor la câştig; meşteşu- 
«gareţii sporea în lucrarea sa, ţăranii îşi lucrată 
«pămenturile lor, nesupă&raţi cu greutate de dăjdii; 
«toţi se bucura şi fără grijă petrecea; eftinătatea 
«era la mărfuri şi la dobitoace: boii, vacile, oile, 
«caprele, cu puţin preţ; bucatele cu mai puţin 
«preţ. > 

«Şi pentru ca să fie sciut şi să fie de mirare 
«celor ce se vor afla după noi audind, vom scrie 
«ceva din parte: boi de jug 10 lei; 12, 15 cel 
«ales; vaca 6 lei cu lapte; calul cârlan de trei 
«ani 8 lei şi 10; cal bun de călărime 20 lei; ales 
«25, iar cel boeresc, telegar, preţul cel mai mare 
«40 lei. Oaia cu mielul un lei; capra cu ied un 
«zlot; carnea, ocaua 1 para sai mult 2; vinul, 
«vadra 10 parale pe ales; ocaua de vin la câr- 
«ciume 2 parale; găina 2 sat 3 parale; puiul 1 
«sau 2 parale; ouă: dece d'o para; gâsca 6, 7, 
«8 parale; curcanul 10 parale, curcanul cel mare 
«15 parale. Făina de grât uă para; când era mai 
«scumpă 1 para şi uă lăscae; făina de porumb, 
«un ban saă mult uă lăscae.» 

«Cu puţini bani îşi făcea omul atunci îmbră- 
«căminte. Era și 'ndestulare rodurilor pămentului. 
«Un veac fericit era, care poate că nu va mai fi 
«nici uă dată. Era şi pescele berechet: morunul 
«proaspet de Dunăre 4 parale; la terg, la scaun 
«ocaua 8 parale; crap, somn 5 parale şi 4 acaua ; 
«cosacu şi alt pesce mărunt era uă para ocaua, 
«şi nici îl lua cine-va. Racii 20 de uă para ;
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«icre tescuite de morun 30 parale ocaua, de cele 
«proaspete 20 parale ocaua; lintea, mazărea 12 
«parale ocaua; tămâia so parale ocaua; untu de 
«vacă 6 parale ocaua, iar mai scump 8 parale 
«ocaua.» 

«Der s€ însemnăm şi pentru mărfuri 6reşi-ce: 
«postavul de Eclitera bun era cotul 8 lei, mult 
«dece lei, şaita 7 lei cotu; şiaii 4 lei şi jum&- 
«tate, mult s lei cotu, tropaoru 2 lei şi jumătate, 
«postavul mai de jos 2 zloți cotu, şi un leii cotu; 
«şiamalageaua de cele bune 10 sai 12 lei, mai 
«jos 8 lei; ghermesutul 1 leă cotu, mult 5o pa- 
«rale cotu;, nefelele de vulpi perechia 22 lei pe 
«ales; vulpile era una 1 lei, şi. altele toate celea 
cera eftine.» 

«Moneta banilor turceşti era pe acea vreme 
«ortiţă, orţi, leiţe, zloți, lei, caragroşi de doui 
«zloți şi alţii de doui lei şi jumătate; era şi gal- 
«beni în multe feluri. Er moneta banilor nemţesci 
«era : groşiţă de două parale, petaci în 5 parale, 
«mariaşi în ro parale, sfanţici în 13, şi jumătate 
«de sfanţici, zeneri le zicea; 6r leiţele era în cor- 
«nuri, caragroşii în doui lei ce le dicea taleri sai 
«ruble, era şi de câte un leă; &r galbenii împ&- 
«rătesci era de 4 lei şi opt creițari, olandezii 4 
«lei şi 15 creiţari, veneticii 4 lei şi 20 creițari. »(65) 

Ast-fel era era sub Ipsilanti în 1781. 

  

63) Dionisie Eclisiarhul : Chronograful Țirii- Românesc), în Tesaur.. 
vol. II, pag. 166.
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Judecata Românilor, contimporani ai lui Ipsi- 
lanti, era, cu priviri la întrega domniă, fârte bună. 

InvEţatul Chesarie al Rimnicului, tipărind JM. 
ncele traduse pe românesce de mitropolitul Gre- 
gorie, punea câte uă prefaţă la Mzneu/ fiăcărei 
luni. Etă ce dice în prefața /Mzneu/ui pe Novembre: 

«Fără îndoială poţi numi epoca a patra, adică 
«veac însemnat, veacul de acum al ţării româ- 
«nesci, care la făcut însemnat şi în veacuri po- 
«menit domnia prea luminatului nostru Domn 
«Alexandru Ipsilant Voevod; căci numai în dilele 
«Măriei Sele s'a învrednicit ţera a câștiga înscris 
«de la prea puternică împărăţiă aşedăminturi pen- 
«tru a sa oblăduire. Pentru care, precum a se 
«aşeda s'a străduit Măria Sa, aseminea a se urma 
«cu folos de obște pururea a priveghiat înţelep- 
«ciunea. sa, »(66) 

Văcărescu, care numesce pe Ipsilanti «înţelept» 
şi «bun otcârmuitor»> şi cu «multă credință » (57), 
Carra, Dionisie Eclesiarhul , Raicevici, Atanasie 
Comnenul Ipsilanti, Fotino, precum şi călătorii ŞI 
diplomaţii citați pen€ acum într'acest studii, sunt 
toţi de aceiaşi părere; ţera era bine administrată 
sub Alexandru-Vodă Ipsilanti. 

Limpede părea a fi cerul; piedicele Şi neca- 
zurile din spre Constantinopole mai pieriseră, duş- 
manii mai tăcuseră. 

  

66) P. S. S. Episc. Melhisedec: /i/arer ZI, pag. 48. 
. 67) Văcărescu: /sforia IÎmpăraţilor Othomani, în Tesaur vol. LI 
pag. 287.
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Alexandru Ipsilanti avea dreptul s& credă 
că va mai sta mult âncă pe tronul Valachiei, când 
de odată, ca din chiar senin, uă întemplare nepre- 
vEdută şi ne mai vădută penă aci schimbă tâtă 
liniscea lui Ipsilanti în cumplită turburare, şi „îi 
impuse demisiunea la Pârtă din tihnitul s&ă tron 
al Ţării-Românesci. 

Fii si, beizadelele Constantin şi Dumitru 
fugiseră în 'Transivania. 

Când? cum? de ce? 

IV. 

Mai mult de cât ori-ce Domn fanariot al ţe&- 
rilor române, Alexandru Ipsilanti avea drept să 
nu se aştepte din partea fiilor săi de cât la fapte 
bune, s&verşite tâte spre cinstea şi bucuria părin- 
ților. 

Beizadelele Constantin şi Dumitru A. Ipsi- 
lanti fuseseră crescuţi cu tot ceia ce civilisaţiunea 
apusenă și orientală a secolului XVIII oferia tine- 
rilor mai bun, mai ales şi mai strălucitor. 

De când începuseră a servi Turciei ca dra- 
gomani, Fanarioţii se convinseseră că numai prin 
înveţătură ei se vor face necesari Porţei, şi vor 
pute mulțămi cerințele şi capriţiele cele felurite 
ale Turcilor. 

De altă parte, pentru a ţine pept atacurilor 
ce se îndrepta încontră-i, trebuea Fanariotului 
acel «cap întreg» şi acea «minte subţire» de care
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vorbesce cronicarul moldoven, — minte bogată în 
expediente, totdeuna gata a găsi ceva noă pen- 
tru a birui pe duşman. 

Inv&ţătura cea mai întinsă, cunoscinţele cele 
mai variate, musică şi metafisică, algebră şi as- 
tronomiă, istoriă şi medicină, ten&rul Fanariot le 
studia pe tâte cu ajutorul a câte patru-cinci pro- 
fesori, sub direcţiunea competentă a tatălui său 
care, în tinereţe, făcuse același lucru. 

La 1727, Nicolae Mavrocordat, cel mai deş- 
tept pâte dintre toți Fanarioţii cari s'au prefirat 
pe tronurile din Iași şi din Bucuresci, redacta pen- 
tru prea iubitul s&ă fiu, Constantin N. Mavro- 
cordat, nişte /pstruciiuui (63) cari aveau st'i ser- 
vescă drept coronament al studielor şi drept că- 
lăuză în vicţa socială. 

Aceste înțelepte /psfrucfiuni se aducea la 
cunoscinţa tuturor tinerilor Fanarioţi înrudiţi de 
aprope cu familia Mavrocordaţilor, când aveai să 
iesă în lume şi s& păşescă singuri pe calea cea 
alunec6să şi nesigură a vieţei. 

Autor al unei cărţi de Officizs(69, cu destulă 
experienţă de ale vieţei, sciind pe degete Orien- 
tul şi pe Turci, Nicolae Mavrocordat voise, pen- 
tru cârma viitâre a fiului s&i Constantin, să pună 
pe hârtiă consiliele de mai la vale. 

68) C. Dapontes: Ephfmerides Daces, ediţiunea d-lui Legrand 
(Paris, 1881) vol, II, pag. XXI. 

69) Megi aaSnnovrov Biglos (Lipsiae 1722, ex officina 'Fho- 
mae Fritschii),
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Dăm dintr'însele vro câte-va. 
Nicolae Mavrocordat dice fiului set: 
«POrtă-te cu demnitatea care se cuvine unui 

«principe; nu vorbi mult şi vorbesce cu blândeţe. 
«Fără supunere nu este vicţă, der, pentru ca 

«supuşii t&i s& te asculte în tâte, nu le porunci 
«de cât lucruri ce pot face. 

«Nu împrumuta înainte de a te fi gândit 
«mult. 

«Nu zidi palate. Cât eşci domn în ţe&rile ro- 
«mâne, ai palate; la Constantinopole, casa părin- 
<ţilor t&i ţi-ajunge. 

«Nu întroduce obiceiuri seu legi noui. Mergi 
«pe calea cunoscută. Nu pune biruri noui. 

«Intrebă, consultă, înveţă. 
« Citesce istoria. 
«Alege-ţi sfetnici cu băgare de semă. 
«Scrie singur scrisorile importante. 
« Ține la curte şi *n funcțiunile tale cât se 

«pote de puţini Fanarioţi». 
Aceste sfaturi, combinate cu învEțătura  pri- 

mită de la Francesi, de la Italiani, de la Greci, 
ar fi putut face din tEn&rul fanariot un om înzes- 
trat cu frumâse principie de demnitate, de ondre, 
de respect pentru apropele s&ă, gata a susţine 
ori-ce discuţiune, obicinuit în fine cu ceea ce, mai 
târdiu, Revoluţiunea francesă va numi Drepturile 
omului. 

Ce folos însă! 
In faţa Turcilor, în relaţiunile ce tinerii Fa-
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narioţi începeau să aibă cu stăpânii lor îndată ce 
debutaă în vicţa publică, tâte aceste sfaturi ale 
părinţilor şi aceste învățături ale profesorilor dis- 
păreau la un singur capriţii al unui paşă seu al 
unei persone bine vEdute în Seraiul imperial. 

Zallony (70) are dreptate, —cel puţin în pasa- 
giul ce cităm mai la vale — când, gândindu-se la 
Turci, el pune în gura Beiului următorele cuvinte 
către Beizadelele sale: 

«Copiii mei, nu uitaţi că noi suntem aci pe 
«păment jucăriele nestatornice ale norocului; că 
«trebue să ne gândim fără încetare la loviturele 
«ce duşmanii îndreptă în contra autorităţei, în 
«contra pers6nelor şi în contra averilor n6stre ; 
«că cel mai bun midloc pentru a reuşi este acela 
«de a urma politica fanariotă, — singura busolă 
«care pâte s& ne cârmuâscă întrun guvern des- 
«potic ca acesta. Ast-fel a fost şi politica prede- 
«cesorilor noştri cari ai câştigat în vicţă-le mare 
«nume şi mari bogății. Fără ea, veţi întempina 
«numai obstacole şi numai nenorociri. 

« Politica fanariotă vE va areta cum s& com- 
«bateţi cu folos pe protivnicii voştrii, şi cum s&-i 
«întreceţi când veţi cere domniele ţărilor române, 
« — domnii cari trebue s€ fiă totdeuna obiectul 
«ambiţiunei v6stre. 

70) Essai sur les Phanariotes ou Fanariotes, par Marc-Philippe 
Zallony, dr. en m&decine, ancien mâdecin du grand vizir, de plusieurs 
pachas et de divers hospodars fanariotes. — Marseille, 1824. — Pasagiul 
citat se afli în ediţiunea din 1824, de la pag. 202 înainte.
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« Aduceţi-vE aminte că trebue să fiţi în faţa 
« Turcilor stăpânii voştri, supuși, generoşi şi elo- 
«cinţi; că este trebuincios, ba încă folositor st 
„fiţi tot ast-fel indatoritori şi umili către pers6- 
«nele curței lor. 

« Când intraţi în casa unuia din paşii cei mari 
«ai Imperiului, faceţi mai ântâi uă metaniă; ajunşi 
«în. mijlocul camerei, mai faceţi una, descriind un 
«semicerc pentrua nu masca ușa. Apropiându-vă 
«de Luminăţia Sa, veţi îngenunchia şi luând pul- 
«pana hainei sale o veţi săruta şi o veţi duce la 
«frunte în semn de supunere. Luminăţia Sa va 
«preintempina pote câte-o-dată acestă onre. Atunci 
«veţi lua ciucurii sofalei şi îi veţi săruta ducen- 
«du-i pe urmă tot la frunte. 

«VE veţi scula apoi şi vă veţi depărta de 
«Luminăţia Sa neîntorcendu-i nici-o-dată spatele. 
«Decă cu vrun semn pașa v& învită să şedeţi, 
«duceţi-vă îndată în vr'unul din colţurile camerei, 
«puneţi-vE în genuchi şi uitaţi-vE cu băgare de 
«semă ca nu cum-va vr'un Turc să fiă la spatele 
«vostru. | 

«Decă Luminăţia Sa vă întreabă cum vă merge 
«cu sănctatea, r&spundeţi-i umilit: Sâzuz, Dânmne, 
«praful picidrelor tile; urmând ai vorbi, nu mai 
«întrebuințaţi de cât a treia persână a pluralului(7n), 

«Decă în odaiă nu se află nimeni asupra, că- 

71) Obiceiul acesta fusese introdus de ambasadorii străini, — Multă vreme a fost întrebuințat și în țeră de aceia cari ţineaii să se 
vEdă că «sunt de curte».
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«ruia să aibă prepusuri, Paşa te chiamă lângă 
«densul după ce a gonit pe slugi. Atunci e mo- 
«mentul, copii. mei, să întrebuințăm t6tă elocinţa 
«şi t6tă politica nâstră pentru a câştiga în tot 
«scă în parte ceia ce am hotărit a cere». 

Sfaturi de felul celora pe cari le da fiului 
s&i Constantin, domnul ţărilor române Nicolae 
Mavrocordat, învățături de multe sciinţe cum li se 
da de către învățații profesori aduşi la Curtea 
Domnului, și 'n fine consiliele de zzva voce pe 
care Fanariotul bătrân şi cu experienţă le şoptea 
dilnic flăcăului care avea să i€să de sub aripa pă- 
rintescă, — tote împreună se amestecati în mintea 
tenărului, pregătindu-l pentru ori-ce întâmplare. 

Intr'un alt studiu vom năzui a urmări pas cu 
pas instrucţiunea integrală a tenărului fanariot din 
prunciă şi pene la debutul s&i în vicţa socială. 

Pentru subiectul de faţă credem că este de 
ajuns a fi arctat după Nicolae Mavrocordat şi 
Zallony cari erau principiele de temeliă ale edu- 
caţiunei şi ale instrucţiunei fanariote. 

Acestea erau şi principiele cari predomniseră 
în educaţiunea şi "n instrucţiunea beizadelelor Con- 
stantin şi Dumitru, fii lui Alexandru Ipsilanti, Dom- 
nul. Ţ&rei-Românesci. 

Din căsătoria Domnului cu Ecaterina Moruzi, 
fiica marelui postelnic Dumitru Moruzi şi a Sul- 
tanei Mavrocordat (72), născuseră acești doui copii, 

72) C. Dapontes: Op. cit. pag. XXXI. — Sultana Mavrocordat 
era fiica lui Nicolae Mavrocordat și soră cu Constantin. Prin ea fami-
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Constantin şi Dumitru, cari în Decembre 1781 
erau, după spusa lui Raicevici (73), cel mare de 
18 ani şi cel mic de 16. 

Cu privire la verstă, s& amintim un obicei 
al familielor fanariote: pentru reuşita unei ţinte 
Gre-care, Fanarioţii mințeai vârsta copiilor, când 
în plus, când în minus, fără niciun scrupul. 

Un exemplu fârte elocinte este acela al pri- 
mei alegeri a lui Const. N. Mavrocordat la tro- 
nul Țerei-Românesci, după mârtea tatălui său Ni- 
colae-Vodă. Constantin era de 191/a ani; Racovi- 
ţeştii, dușmanii Mavrocordaţilor la Constantinopole, 
minţiră pe Turci pentru a casa alegerea dicend 
că Constantin n'are de cât 10 ani.(74). 

Spunem acestea pentru a pune la 'ndoiclă 
versta pe care secretarul lui Ipsilanti, Raicevici, 
în scrisGrea ce adreseză maiorului de Frisoni în 
Transilvania, o recunâsce Beizadelelor lui Ipsi- 
lanti(75). Constantin numai de 18 ani şi Dumitru 
de 16, pentru corespondenţa ce vor ţine cu îm- 
peratul Iosif II și cu toţi capii Ardelului, şi pen- 
tru faptele de cari vorbesce Ath. Comnen Ipsi- 

  

liele Moruzi și Ipsilanti se înrudiră cu Mavrocordaţii şi prin urmare cu multe din familiele boeresci române. 
73) Documentele Hurmuzake VII (1750— 1818); pag. 332. Seri- s6rea lui Raicevici către Maiorul de Frisoni, din 29 Decembre 1781. 74) C. Dapontes: Op. cit. pag. XXXIII. 
75) Lucrul e cu atât mat adevărat cu cât întruă depeșă a d-lui de St. Priest, ambasadorul Franciei din Constantinopole către Afacerile Străine, din 26 lanuarii 1782 (Doc. Odobescu, IL, 1781—1814), vedem că diplomatul frances spune șefului săi că Constantin are 19 și Dumi- tru 17 ani.
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lanti, e cam puţin şi nu e admisibilă de cât pre- 
supunend beizadelelor uă precocitate şi uă deş- 
teptăciune extraordinară. 

Ori-cum ar fi Ensă, atât Ath. Comnen Ipsi- 
lanti în scrierea sa Mere ri» Gino, cât şi indica- 

ţiunile sporadice, răspândite prin scrierile diferiților 
căletori, ne spun că pe tâmnă, în 1781, Alexan- 
dru Ipsilanti, liniscit din afară, bine cu Turcii la 
Constantinopole, şi plăcut ţărei pentru politica sa 
cea înţeleptă şi mil6să, se hotărise a însura pe 
fiul s&u cel mai mare, adică pe beizadea Con- 
stantin A. Ipsilanti. 

Domnul, dice Ath. Comnen Ipsilanti, voia 
sti dea de soţiă pe uă fată forte frumâsă din 
Fanar. Dâmna Ecaterina se 'nvoise de la 'nceput 
cu acest gând al lui Ipsilanti. Numai muma Dom- 
nului, b&trâna Dâmnă Smaranda, nu voi nici s€ 
audă de uă asemenea căsătoriă, şi gândindu-se 
la interesele mai depărtate ale casei Ipsilanţilor 
cari aveau trebuinţă de rude şi de sprijin la Con- 
stantinopole, ea propuse pe fiica lui Alexandru 
Calimach, uă fetiță numai de 7 ani. 

Lucrurile r&maseră după voia bunicei, spre 
juvenila desperare a tântrului beizadea, care avea 
se mai aştepte âncă 5 ani de dile, pene când 
fiica lui Alexandru Calimach s& aibă vârsta nubilă 

“ŞI permisă de canne. 
Certele incepură în casa pen& acum liniscită 

a lui Alexandru Ipsilanti. Copii săi, altă dată as- 
cultători și plini de respectul părinţilor, o apucară
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de vale pe clinul patimilor şi tuturor petrecerilor 
de cari Bucurescii erau bogaţi şi-atunci ca şi-acum, 
Domnul audind de «ruşinea» ce'i făceaui copii în 
tote dilele şi'n tâte nopţile, nu putea s& rămână 
cu mânele in sen, şi când beizadea Dumitru îi 
spunea în gura mare că, decă pe Constantin Pau 
condamnat a mai ascepta 5 ani, el va îmb&trâni 
flăcăii ca s€ facă voia bunicei, — atunci Domnul 
usa adese-ori în mod prea violent de drepturile 
ce'i da paternitatea (76). a 

Cu cât mergea spre iernă, cu atât beizade- 
lele deveniai din ce în ce mai neînfrânaţi în pof- 
tele lor. Adus pe iute de argumentul /ăzău/i 
bâtrân, beizadea Dumitru, dice Ath. Comnen Ip- 
silanti, zAuvev sis ră capu 7rd9q. 

Atunci, amărât pene la suflet, Alexandru Ipsi- 
lanti 'şi aduse aminte că bătaia e ruptă din raiti 
ŞI, pentru acesta, administră câte una, bine con- 

" diţionată, fiă-căreia din luminatele sele odrasle, 
Er după bătaiă îi închise pe amândoui câte 20 
de dile la arest. 

SE nu uităm că acești doui tineri fuseseră 
înveţaţi cu tot felul de preceptori ca Raicevici, 
Linchou, Panzini; că erai, cum ne vor spune ei 
înşişi mai la vale, nisce tineri care aveai cel puţin 
an Diccolo principio di onore e di sentimento ; Că, 
la curtea tatălui lor, avuseseră ocasiune s& vedă 

76) Opera lui Ath. Comnen Ipsilanti Meză zi dlcwow, pag. 
627 şi urm. 

34,135. 7
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şi s& cunoscă diplomaţi din Apus cari treceau la 
Constantinopole şi cu cari beizadelele puteai vorbi 
despre multe din minunile Apusului.(77) 

Şi pe aceşti tineri Alexandru Ipsilanti îi bă- 
tuse sdraven şi "i arestase în timp de 20 de dile 
ameninţându-i cu ocna, —/uogo destinato per gli 
assassini di strada, e non per uomini atonore come 
fretendhamo d'esserlo noi18),—dicea Constantin în 
scrisOrea adresată generalului von Eichholtz. 

Lucrul nu mai putea dura ast-fel. 
Constantin şi Dumitru, luând cu ei două slugi, 

Gmeni de fel brașoveni, părăsiră casa părintescă 
din Bucureşci în n6ptea de 16 spre 17 Decembre 
1781 şi mergend întins în sus, spre graniţa Tran- 
silvaniei, apucară pe potecile din spre plaiul Pra- 
hovei, «carele cu greu le puteai trece şi diua cei 
«ce se căletoriai în t6tă vremea pe dânsele. »(79) 

V. 

Trei-deci-şi-şese de ore trecuseră când Alexan. 
dru Ipsilanti fu încunoştiințat de fuga fiilor sti- 

La moment, deșteptul Fanariot măsură grâua 
însemnătate a acestui.fapt, mai cu s&mă în 1781 

77) Cum fură bunidră tinerii şi diplomaţii cari trecură prin Bu- 
curești în Maiii 1781. V. Sestini: Piaggio curioso etc. etc. (Firenze 
1815), pag. 6. 

78) Din scris6rea beizadelelor către generelul Eichholtz (Ianu- 
arii 1782).—Doc. Aurmuzale. VII. 

79) Văcărescu: /sforia Împăraţilor Otomani în Tesaur, vol. LI. 
pag. 287.
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când din tâte părţile se împuiau urechile Turcilor 
cu legăturile ce face intruna Alexandru Ipsilanti 
cu curtea de la Viena.(80) 

Şi acum, fii săi fug chiar în ţerile împ&ratului 
Iosif II! 

Ce argument pentru duşmanii săi! 
Văcărescu, martor ocular, şi apoi actor de 

drunte în acestă dramă care avea să coste pe 
Ipsilanti tronul “Ţării-Româneşci, scrie cu drept 
cuvent ; 

« Remaseră părinţii acufundaţi într'o nepovestită 
«şi jale şi mâhnire: şi jale, căci pierduse doui fi 
«ce putea fi pierduţi şi trupeşte și sufleteşte de 
«apururea; şi temere, căci se afla domn, şi domn 
«al împărăției otomănești, şi cu toate că prea înaltul 
«vizir ce era Izet-paşa în al doilea 'rând, care în 
«rândul ânteiă acesta era ce dedese domnia mai 
«sus ar&tatului Domn, şi măcar că mai sus disul 
«vizir n'au lăsat midloc de mângâiere şi de cinste 
«ce nu ai făcut Domnului Ipsilanti, der vrăjmaşii 
«se într'armaseră, căci găsiseră îndemnare de vreme 
«de a ptr.» (8) 

Ipsilanti €ns€ nu pierdu capul, de şi neno- 
rocirea cădu asupră-i ca un fulger neașteptat. 

„ Îndată ce află de fuga beizadelelor, le trămise 
de olac pe Căminarul Ioniţă, rudă cu casa dom- 
n6scă pentru a'i întârce îndertt. Şciind că ei 

80) Doc. Flurmuzakhe şi Odobescu. 

31) Văcărescu: Op, cir. pag. 288.
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ajunseseră pe pămentul împărătesc, Domnul dede 
către păzitorul graniţelor, generalul von Eichholtz, 
uă scrisore cu rugăciunea de a'i încredința pe 
mâna rudei lor. 

In acestă tristă împrejurare, Raicevici ajută 
cu credință pe Ipsilanti. Când plecă scris6rea 
Domnului, el mai făcu una din parte-i către ace- 
laşi general şi uă alta către maiorul de Frisoni. 
Intr'ambele, Ragusanul diplomat caută a înduioşa 
pe militarii imperiali şi a'i face s& dea îndărăt pe 
mâna trămișilor lui Ipsilanti pe amendoui fugiţii.(82) 

Beizadea Constantin, dice el în scrisârea că- 
tre maiorul de Frisoni, e un tenărca de vr'o 18 
ani: enalt, bine făcut, cu părul blond, faţa pre- 
lungă. Cel-l-alt, Dumitru, e de vro 16 ani; are 
faţa rotundă, e tot înalt şi pare mai robust de 
cât fratele săi. Sunt amendoui îmbrăcaţi nemţeşte, 
alla Tedesca,—şi sunt însoţiţi de două slugi de 
câte 20-22 de ani fiă-care, de fel amendouă din 
Braşov. 

Ipsilanti vedând că beizadelele nu voiesc să 
se reîntârcă şi că, probabil, Căminarul Ioniţă nu 
se pricepe în asemenea negociaţiuni, forte deli- 
cate din causa dreptului de asil al Imperăţiei, tră- 
mise în Transilvania pe secretarul s&ă Raicevici, 
dându-i scrisori către generalul von Preiss din 
Sibii. 

82) Raicevici către Eichholtz, în 20 Decembre 1781 şi către 
maiorul de Frisoni, aceiaşi dată. Doc. FHurmuzake VII, pag. 332.
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Cereri, rugăciuni, eternă recunoşcință, bietul 
părinte face şi promite tot, numai s€&'şi revedă 
copiii şi s& năbuşescă la Constantinopole sgo- 
motele cari începuseră s& mişue. 

Raicevici se opreșce la Braşov, comunică la 
Sibii generalului von Preiss scrisorile lui Ipsilanti, 
şi cere ca tinerii s& mai fiă reţinuţi la lazaretul 
de la graniţă, la Temeş, până când afacerea va 
pute lua uă direcţiune mulțămitâre. 

Representanţii imperatorului, generalul impe- 
rial von Preiss şi comandantul Braşovului, gene.- 
ralul von Eichholtz, se ar&tară animați atât pentru 
părinte cât și pentru cei doui tineri de disposi- 
ţiunile cele mai împăciuitâre. 

Generalul von Preiss scrise principelui la Bu- 
curesci pentru a'i cere iertarea culpabililor şi stă- 
ruesce, ca și generalul von Eichholtz, pe lângă 
beizadele a se întârce înderet. 

Nici vorbă că tâte aceste amabilităţi ce se fac 
din ordin superior principelui Ipsilanti de către 
căpeteniele militare ale Transilvaniei, eraă inter- 
pretate la Constantinopole în modul cel mai pă- 
gubitor pentru veda de care Domnul se bucura 
d'atâţia ani de dile. 

| Cu tâtă protecţiunea marelui vizir, Alexandru 
Ipsilanti simţia tronul că i se sguduie la Bucureşti. 
Cunoscea pe Turci şi scia fârte bine cât e de 
trainică favorea lor | 

Pe când în capitala ţărei jalea şi grijele erai 
„la culme, beizadelele Constantin şi Dumitru stati
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la Temeş în frecuentă corespondenţă cu cei doui 
generali din Braşov şi din Sibii, şi cu M. S. losef 
II de la Viena, esplicându le tuturor causele fugei 
lor și făcend într'una apel la simţimentele creşti- 
nesci şi de ondre ale Curţei imperiale. 

Generalul von Preiss spusese de la început 
lui Raicevici, că, fără inalt ordin, el nu va pute 
nici măcar atinge pe beizadele. Per sa/var 2/ sacro 
rifugio impertale, generalul von Preiss nu va face 

nici uă mişcare, așteptând de la Viena hotărirea 
ce se va lua în urma trămiterei raportului să. 

In timpul acesta, negociările urmau între bei- 
zadele şi secretarul princiar, Raicevici, faţă fiind 
la ele adjutantul generalului von Eichholtz şi co- 
mandantul pasului Temeş. Constantin A. Ipsilanti 
discuta punct cu punct tote obiecţiunile lui Rai- 
cevici şi ar€ta Ragusanului că “tatăl lor tot avea 
s&'şi dea demisiunea chiar decă nu fugiai dânşii. 
Deci, conchidea hotărît tenerul beizadea, paguba 
nu e mare, şi causa ei nu suntem noi. 

După sfîrşitul acestor discuţiuni cari nu du- 
ceai la nimic, Beizadelele scria Imp&ratului — nici 
mai mult, nici mai puţin — şi înşirându-i aceleaşi 
argumente pe cari le expuneau lui Raicevici, adre- 
saă scrisoarea A Sa Mayeste Imp. Reg. et Apostol. 
Joseph Second ă Wrenne. 

In ultima intrevedere ce mai avură la Temeş, 
Raicevici schimbă tonul discuţiunei și, după ce le 
spuse că cu blândeţea nu mai merge, le anunţă 
că el plecă la Viena, pentru a reclama direct la
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tronul imperial și pentru a cere Impăratului să-i 
ridice cu forța din Transilvania. 

Beizadelele nu se speriară. Intraseră în horă, 
trebuiau se jâce. Linchou(8) le spusese când îi 
înveța franţuzeşte că cguaud /e vin est fiyă îl 
faut le boire. 

Beizadea Constantin scrise icrăşi Imperatului 
cerendu-i permisiune a veni la Viena, pentru a 
rEspunde lui Raicevici în fața Majestăţei Scle. In 
așteptarea scrisorilor imperiale, tinerii principi se 
anostiati de morte la pasul Temeş,—un adevărat 
pustii. 

Desilusiunile începură. Beizadelele cari nu do- 
siseră din Bucureşti pentru a popula pustiul cu! 
pers6nele lor, scriseră generalului von Eichholtz 
şi i cerură voiă s&'i lase a veni cel puţin penă 
la Braşov. In acestă scrisâre (lanuariti 1782), 
tinerii principi enumeră causele pentru cari au 
fugit din casa părintescă. 

Le traducem textual : 
1) Neînduplecata dorinţă ce avem dea servi 

pe M. S. Imperatul, cu tot ce putem, gata fiind 
a sacrifica pentru numele să tot, penă chiar şi 
viţa nostră. | 

2) Că un om în Turcia, de nue Turc, e 
disprețuit, lipsit de ori-ce privilegii, privit ca un 

    

33) Acesta fusese profesorul pentru limba fraecesă al beizadelelor, 
Era un Marsiliez. Fratele săii fusese omorit la Constantinopole. El a 

- murit în Bucureşti în luna Septembre 1781. Vom reveni întrun alt 
studiii asupra acestui curios personagiii.
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rob, fiă principe, fiă boer, fiă mojic. Acestă sin- 
gură causă este, cred, suficientă pentru un om 
care posede un 6re-care principii de ondre şi de 
sentiment. 

3) Un om în Turcia nu pâte fi sigur de 
nimic, nici chiar de vicța sa, fiă de face bine, fă 
de face r&u. Pe fiă-care di se ved principi şi par- 
ticulari omoriţi sei spânduraţi, „fără s€ fi greşit 
întrun nimic, ba chiar după ce ai făcut bine. 

4) Marea iubire ce avem pentru frumâsele 
litere, lucru care nu se pâte câştiga într'acele ţări 
din lipsa de 6meni demni şi instruiți, cum a fost 
abatele Panzini, de felul căruia n'am mai putut 
afla pe urmă un om învăţat şi înţelept ca să ne 
folosim întru ceva. 

5) Traiul crud şi fârte puţin demn de noi 
cu care ne tracta părinţii noştrii, aşa în cât mai 
mult sem&nam a fi robi, €r nu copii ai Principelui. 

Cu privire la întrebarea pusă de generalul von 
Eichholtz, decă fuga lor în ţeră străină nu va pri- 
cinui grele neajunsuri lui Alexandru Ipsilanti, Bei- 
zadelele respund hotărit: z7 

1) pentru că Principele şi-a făcut datoria tră- 
miţend lume după noi s& ne prindă, €r acum, de 
va voi, va put se ne ceră prin midlocirea Porţei. 

2) pentru că se bucură de multă considera- 
țiune în Turcia, aşa că nimeni nu seva gândi că 
el ne-a sfătuit s€ fugim. 

3) pentru că are mulţi prieteni atât în Con- 
stantinopole cât şi în cele-l-alte ţări ale Turciei.
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Cu tâte aceste elocinte şi stăruitore scri- 
sori, beizadelele nu primiai voiă de a veni la 
Brașov. 

Cerură, serviciu în armata imperială. Nu li se 
dede nici un r&spuns. Aşteptară. 

In ţeră bietul Domn nu scia cărui sfânt să 
se mai închine. Scrisori, sfaturi, în cele după urmă, 
pene şi blesteme, trămise de tote fiilor săi. Nimic 
nui prii. Beizadelele r&maseră neclintite în hotă- 
riîrea lor. 

Ipsilanti cercă înfine trămiterea unei deputa- 
țiuni în cap cu mitropolitul Grigore.  Deputaţiunea 
era compusă din episcopul Rimnicului Filaret, din 
banul Dumitrake Ghica şi din marele spătar al 
țărei, deșteptul Enăchiţă Văcărescu. Ea plecă din 
Bucuresci la 26 Decembre 1781 şi se îndreptă 
spre pasul Temeşului, la Lazaret. Nu putură face 
nimic, nici la Temeş, nici la Brașov cu generalul 
von Eichholtz, nici la Sibii cu generalul von Preiss 
şi cu guvernatorul Transilvaniei, baronul de Bruc- 
kenthal. 

Cei-lalţi membrii ai deputaţiunei, afară de 
Văcărescu, se'ntârseră în țâră lăsând pe marele 
Spătar să plece la Viena, pentru a negocia de- 
adreptul cu Împeratul reîntârcerea beizadelelor 
fugite. 

Afacerea luă nisce proporţiuni neasceptate. 
La Viena, tractată de Văcărescu cu princi- 

pele Iaunitz, marele cancelar al curței imperiale, 

*
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şi cu comitele de Cobenzel, fuga celor două bei- 
zadele deveni uă afacere de mâna ântâit. 

Văcărescu la Braşov şi la Sibii v&duse în- 
dată că generalii von Preiss şi von Eichholtz se 
tem a se atinge de densa, credând că cine scie 
ce secrete de Stat sunt amestecate în fuga celor 
două beizadele. 

«Inţelesei, dice boerul român vorbind de gene- 
«ralul von Eichholtz, că treba eşise din mâna lui». 

La Viena, Kaunitz şi Cobenzel se convinseră 
prin argumentele lui Văcărescu că «nu este vr'un 
mister la midloc>. Der până când s€& ajungă di- 
plomaţii Austriei la acestă convicțiune, câte sgo- 
mote şi câte ş6pte nu circulară pe la miniştrii 
străini, acreditaţi pe lângă Curtea din Viena! 

Posiţiunea lui Ipsilanti în România, preferința 
vădită ce el acorda de la uă vreme încâce poli- 
ticei austriace, făceau plausibile tâte suposiţiunile. 

De altă parte, miniştrii puterilor străine din 
Viena vedând pe Văcărescu că are dese întreve- 
deri cu principele Kaunitz şi cu comitele de Co- 
benzel, indată îşi închipuiră că este ceva de mare 
însemnătate la midloc; că Iosif II şi cu Caterina 
Rusiei pregătesc Turciei icrăşi una din acele su- 
prinderi cari aduceai nenorocita împerăţiă până 
la marginele prăpastiei; şi ca în fine fuga beiza- 
delelor nu e de cât un pretext pentru a grăbi 
soluţiunea problemei. | 

Francia mai mult de cât cele-l'alte puteri 
creştine era interesată ca sârta Turciei s& nu se
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alegă fără scirea şi consimţimântul ei. Ludovic 
XVI era convins că politica Austriei cu Turcia 
şi cu Rusia este obscură şi falsă, şi din partea 
ei ca şi din partea Rusiei se ascepta la ori-ce. 

Ambasadorul s&ă din Viena, D. de Breteuil, 
căută să descâsă pe Văcărescu şi pentru acesta 
fu cu boerul român de uă politeță şi de uă ama- 
bilitate extraordinare. Intr'acelaşi timp, colegul 
D-lui de Bretuil, D. de Saint-Priest din Constan- 
tinopole raporta la Viena ambasadorului tot ceia 
ce audia despre Ipsilanti şi fi sei în Constanti- 
nopole, pentru ca în negociaţiunile sale cu Văcă- 
rescu, D. de Breteuil s& nu sufere de lipsă de 
amenunte. 

Toţi miniştrii străini din Viena se interesau 
de acestă afacere, pentru că toţi presupuneati cu 
multe probabilităţi că fuga beizadelelor Constantin 
şi Dumitru Ipsilanti nu este de cât preludiul al- 
tor evenimente mult mai însemnate. 

Documentele nu spun când şi cum tinerii 
principi fanarioți căp&tară permisiunea de a pă- 
răsi pustietăţile de la Temeş şi de a porni să 
vină la Viena. | 

Avem însă destule scrisori din acelea ale ca- 
valerului Herbert de Rathkeal, ale comitelui de 
Saint-Priest, ale baronului de Breteuil, ale princi- 
pelui Kaunitz şi ale Ministerului Afacerilor Străine 
din Paris, din cari reese lămurit că, decă Turcii 
nu se supărară pe Curtea de la Viena în cesti- 
unea fugei beizadelelor, Fanarioţii în cap cu Ip-
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lanti, acum demisionat şi asceptându-şi copiii să 
se reîntorcă la Constantinopole, erai făcuţi foc 
pe M. S. losif II şi pe cancelarul sei, principele 
Kaunitz. | 

Prin ast-fel de fapte Fanarioţii vedeau forte 
bine cât de mult perdeau în ochii Turc.lor. Strînse 
şi multe relaţiuni cu Apusul, vizirii cei mai des- 
cepţi nu permiteaii nici dragomanilor nici princi- 
pilor din laşi şi din Bucuresci. Kaunitz ne trimi- 
țând acum cu forța pe beizadelele înd&ret în 
Turcia, paşalele Porţei aveati drept să dică: obi- 
ceiul acesta de a fugi la ghiauri va face diră. 
Un Fanariot va trăda ş'apoi, ca s& scape de pe- 
depsă, va dispăr€ în ţările Apusului. Ast-fel de 
pagube trebue preîntempinate, își diceai pașalele. 

Fanarioţii pricepură cu desceptăciunea lor 
obicinuită şi 'ndată ce Alexandru Ipsilanti sosi în 
Constantinopole, se puseră cu toţii pe lucru la 
miniştrii străini, și 'n deosebi la acela al Austriei 
pentru a grăbi întârcerea beizadelelor. Era vorba 
de siguranţa, tuturor. 

Tinerii €Ens&, ajunşi acum la Viena, nu aveai 
ca părinţii lor, vreme de a cântări cu grijă şi 
înţelepciune aceste cuvinte şi urmările lor, ci se 
puseseră pe datorii, — după cum probeză docu- 
mentele mai târdiu. 

Voiau din Viena să plece spre Paris. D. de 
Saint-Priest anunţă din Constantinopole la Viena 
pe d. de Breteuil şi pe Ministrul Afacerilor Străine 
din Paris despre acâstă hotărire.
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In urmă însă părăsesc şi ideia de a visita 
Parisul şi pe aceia de a se plimba prin Italia şi 
se reîntorc în Constantinopole la casa părinţilor 
— cari, istoria nu spune, decă aii tăiat viţelul cel 
gras pentru a serba revenirea lor, sei decă 
Alexandru Ipsilanti le-a administrat aceiaşi corec- 
țiune care, în Decembre 1781, îi făcuse s&'şi iea 
tălpăşița spre pasul Temeşului în Transilvania. 

Beizadea Constantin şi beizadea Dumitru, 
ajunşi în Constantinopole, scrii principelui Kau- 
nitz pentru a'i mulţămi de ajutorul şi părintescele 
sfaturi ce el le-a dat în Viena. 

Şi 'n urmă, uitând tâte planurile şi ideile 
apusene ce aveaii, intrară în hora vieţei orientale, 
în competiţiunile şi intrigile cari alcătuiau cea mai 
bună parte din viţa unui Fanariot pretendent la 
tronul ţărilor române. 

Istoricul va întâlni pe Costantin pe tron in 
Bucuresci şi în Iași. | 

Dumitru se va stinge de t&năr, — fară a fi avut 
măcar norocul de a «ajunge flăcăă bătrân» —cum 
striga tatălui săi în ajunul acestei fugi pe care 
d. de Saint-Priest o numesce «singulară». 

Pentru istoria ţărilor române, acest episod 
din istoria domnielor fanariote îşi are însemnăta- 
tea sa. 

Fuga fiilor lui Alexandru Ipsilanti este una 
din primele călătorii pe cari Fanarioţii le fac în 
centrul Europei, nu pentru studiul medicinei scă
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filosofiei, cum de mult âncă, tineri studenţi, ei 
făceaii asemenea călătorii la universităţile Italiei, 
la Pavia, la Bolonia, la Venezia, ci pentru do- 
rinţa de a vede şi chiar, decă cu putinţă le-ar fi 
fost, de a se stabili în acele ţări despre cari ci- 
teaii şi li se spuneau atâtea şi atâtea minuni. 

Inaintea fiilor lui Alexandru Ipsilanti se nu- 
meră pe degete Românii şi Fanarioţii cari mai 
fuseseră prin Francia şi prin Germania. Un Mo- 
ruzi era prin Transilvania tocmai când beizade- 
lele se anostiai la Temeş. După ei, călătorii în 
centrul şi 'n nordul Europei. deveniră din ce în 
mai numeroşi. Principatele române nu mai tură 
isolate de cele-lalte ţări ale Apusului ca cu un 
fel de zid al Chinei. Ceia ce omenirea câștigase 
în Italia, în Francia, în Germania, ei aduseră în 
Turcia şi 'n România, şi căutară a altoi când 
mai bine, când mai răi, ceia ce importati din 
străinetate. Puţine lucruri se prinseră ; curentul 
însă începuse. Timpul avea s&l împuternicescă şi 
s&l transforme conform geniului naţional atât în 
Grecia cât şi în ţările române.



NICOLAE P. MAVROGHENI 

Vânturile toate 
Intr'ele se bate; 
Iar eii, la midloc, 
Altuturor valuri, 
Ca munți şi ca dealuri, 
Ardic stând pe loc.(1) 

De la 1774 şi până la 1786, adică în timp 
de 12 ani, Țera-Românescă își petrecuse vicța în 
linisce şi în pace. 

Sub Alexandru-Vodă Ipsilanti, sub Nicolae 
Constantin Caragea-Vodă, care domnise numai 
un an şi jumetate, şi sub Michail Constantin Şuţu- 
Vodă, care domnise doui ani şi opt luni, nici 
r&sboiii cu Austria, nici r&sboiă cu Rusia; linisce 
în tote părţile, linisce la Pârtă, linisce în cele 

1) Zilol Românul, în Revista pentru Istor. Archeolog. și Filolo- 
gia. (vol. V, fasc. 1. pag. 70.— Tocilescu: Cronica lui Zilor Românul). 
Cu aceste primitive der adânc-simţite versuri se zugrăvesce minunat 
starea țărilor române în timpurile ce studiăm.
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dou€ capitale române. Beii se urmai regulat 
unul după altul, şi tot regulat incasat venitu- 
rile acestor dou€ rîvnite moşii, resplătindu-se 
cu despoiarea internă pentru serviciele ce ei ne 
făceau nou€ şi Turciei în politica externă a Eu- 
ropei, atunci pentru P6rtă şi mai cu semă pentru 
țările române mai primejdiâsă de cât ori-când. 

Caterina ÎI domnia în Rusia; Iosif II încurca 
la Viena seculara politică autocratică şi feudală 
a casei de Habsburg cu umanitarismul s&ă reă 
înţeles, şi fără noimă altoit în putredul edificii 
imperial; la Berlin, acela pe care cei mai mulţi 
istorici "| numesc czuzcu/ de genii, marele Fre- 
deric II, pent la mârte (1786) învârtise pe de- 
gete şi pe vecini, şi pe aceia care nu avuseseră 
deosebita fericire de a fi alături cu statele sele (2), 
şi se grăbise în dese rînduri a oferi cu uă es- 
tremă generositate când Caterinei, când lui Iosif 
II Moldova şi Țera-Românescă. Succesorul săi, 
Frederic-Wilhelm II şi cu ministrul s&i, comitele 
de Herzberg, vor urma în Orient întocmai aceiaşi 
liniă diplomatică. . 

Francia lui Ludovic XVI continua ca şi sub 
Ludovic XV, a 'şi perde din ce în ce mai mult 
sărita şi a se prăbuşi din ce în ce mai iute spre 
prăpastia către care, âncă de la 1756,—de când 
cu tractatul împ&rătesei Maria-Theresia cu Dâmna 

  

2) Scrierile ducelui de Broglie: Zrâdfric I7 et Marie- Thâpise 
(Paris, 1883, 2 vol.); Bredâric JI e! Louis XV (Paris, 2 vol. 1885) passim.
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de Pompadour — diplomaţia francesă o împingea 
într'una, şi de care o va scăpa numai sguduitura 
formidabilă a Revoluţiunei francese şi a imperiului 
lui Napoleon I. Italia cădută şi Espania smerită 
se uitai nepăsătâre cum Anglia îşi pironesce cu 
nesăți6să poftă lacomii s&i ochi spre Turcia şi 
alte vinaturi mediterane. 

Se simţia în t6tă lumea că are st fiă ceva; 
se judeca t6te evenimentele ca preliminare; to- 
tul era considerat ca provisoriii şi se făcea în 
vederea unui alt-ceva necunoscut. Resbbie, nego- 
ciaţiuni, apropiări şi alianţe n'aveati nimic defini- 
tiv într'Ensele. 

Inconscient ca reformele lui Iosif II în Ger- 
mania, ca r&sbâiele Ruşilor în contra 'Turcilor, 
ca pofta de înveţătură a Grecilor subjugaţi şi ca 
mişcările încete ale boierilor din ţările române, 
— conscient ca lucrările enciclopediştilor în Fran- 
cia, ca cercetările filosofilor în Germania, ca stri- 
gătul de libertate şi independinţă al Statelor-Unite 
în America, — lumea întregă se pregătea pentru 
ceia ce avea s€ fiă, luându-și un vecinic adio de 
la trecutul bun până la uă vreme. 

Ruşii se resboiseră şi se vor mai resboi âncă, 

voind a bătători pentru dânşii drumul istoric al 
Bizanțului; der nu vor face cu sângele lor de 
cât a deștepta, prin spaima şi înverşunarea lup- 
telor, consciinţa adormită a Greciei, a Serbiei şi 

a României. Iosif II credea că 'şi întăresce pute- 
rea sa personală în paguba Papei, a nobilimei 

34,433. 8
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germane şi a trufaşilor magnați ai Ungariei; der 
nu va face de cât ca popsrele imperiului său, le- 
gate slab atunci ca şi acum prin pomposul zz7z- 
dus unitis, să se cunâscă pe ele înseşi şi mai 
bine ca pe trecut. , 

Intocmai ca templul de la Atena care, în 
vremea apostolului Pavel, era închinat Do zgnoto, 
« Dumnedeului necunoscut», tot ast-fel munca Eu- 
ropei, întra doua jumătate a secolului XVIII, de 
la 1750 şi pînă la 1789 şi următorii, era tâtă, 
-— repet: când conscient, când inconscient,—-pen- 
tru acel ceva necunoscut care, la urmă, după cu- 
tremurul Revoluţiunei francese, se vădu de 'ntrega 
lume că este libertatea modernă cu corolarele 
superbe ale progresului, cu drepturile omului, cu 
frăţia între popore. 

În ţerile române, boierii cari citeai şi cari 
puteai s€ judece, pricepeau şi: nu pricepea că 
este să se facă ceva, că trebue s& vină de sus 
sei de alt undeva uă schimbare în tot şi 'n tâte. 

Ca totdeuna, în trecut şi 'n presinte, prin 
fatalismul propriă firei orientale, ei lăsaă să se 
desfăşure evenimentele gicându-şi ca odinidră Mi- 
ron Costin: c7z% sunt vremurile sud cârma omu- 
«ui, ci bietul om sub vremi». —Se mişcată agale- 
agale şi după poftă, întreţinând relaţiuni cu Ru- 
şii, cu Nemţii şi, ca şi Grecii, cu mulţimea stră- 
inilor cari străbăteai acum ţările nâstre venind de 
prin tâte părţile. Sciai despre Masi de Voltaire
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cu t6tă anatema patriarchului din Constantinopole; 
înveţau cu Grecii anticitatea greco-romană; cer- 
cetau şi strîngeau de prin mănăstiri și mitropolii 
documentele țărei, vechile hatişerifuri şi firmanuri 
cari mărturia drepturile imprescriptibile ale pa- 
triei(3); citeaă gazetele străine şi le plăceaă cu- 
vintările entusiaste ale dascălilor greci şi adime- 
nirile emisarilor ruşi ai Caterinei. 

Când un Rhigas(4) făcea să scânteie cu elo- 
cinţa-i iresistibilă inaintea ochilor lui Emanoil 
Brâncovenu şi fratelui acestuia, Nicolae, timpul 
în care boierul român va pute privi drept şi 
mândru cialmaua unui paşă, fruntaşii ţerei sim- 
ţiau în vinele lor ca un fel de căldură pornitâre 
spre fapte mari. Entusiasmul dura €nsă cât şi 
ecoul cuvintelor. Firea îşi relua mersul ei regulat, 
a lene şi molii. Boierul se mișca 'n cadență după 
Vodă şi după Turci, 

Doui-spre-dece ani de intrigi fanariote, doui- 
spre-gece ani de suferinţe uşâre îi învețaseră cu 
acestă stare de lucruri. Se mulțămiati a face teo- 
riă, a dori în mod platonic uă vicță mai bună, a 
lucra inconscient la pregătirea acelui ceva ce era 
s& vină, şi pe care Orientul nul presimţia precum 
il presimţiai filosofii Franciei şi Germaniei, lup- 

  

3) Le vor arăta principelui de Coburg. V. Magaz. Istor. vol, 1, 
Biografia Spătarului Jon Cantacuzen, de Nic. Bălcescu, pagina 197 
şi urm, 

4) Perrhevos, biograful. lui Rhigas, citat de Ubicini în studiul 
săi Za Grande Carte de la. Grice par Rhigas, publicat în fa Revue de 
Gângraphie (Paris, 1881, pe luna Aprile, pag. 241).
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tătorii Statelor-Unite ale Americei şi parlamen- 
tarii Angliei. | 

Linisce în boieri; linisce în neguțători, ale 
căror bresle şi cumpanii (5) lucrati în pacea cum- 
părată cu bani de la fiă-care Domn fanariot; li- 
nisce între ţărani care plăteaă cât puteau, şi apoi 
mai plăteaă când nu mai aveai. 

De r&sboiii între cele trei puteri, fâre prze- 
Zene, Turcia, Rusia şi Austria, nu era nici vorbă 
în popor şi în boierii cei mici. 

Ipsilanti plecase de bună voiă din causa pof- 
tei fiilor s&i de a vede Beczu/ scă «Viana» Nicolae 
Constantin Caragea căduse ușurel prin intrigile 
Dragomanului Mihalache Şuţu care veni în locui, 
ier acesta plecă din Bucuresci tot fără supărare şi 
cu neclintita speranţă că se va reintârce.(6) 

Nici uă turburare, nici uă schimbare. Fiă- 

care cum venia, cerea parale cât mai multe. Li 
se da din destul, şi erati Gmeni cum se cade. 

Pungile cari se vărsai cu sutele în haznaua dom- 
nâscă îi făceaii cinstiţi şi miloşi. La ordinele Tur- 
cilor de a trămite zaharea, când d'un fel, când 
de trei feluri, pe la diferitele serhaturi(?) de pe 
marginea Dunării (la Nicopole, Brăila, Giurgiu, 

5) Zesaur de Monum. istorice, tom. 2, pag. 303 şi urm, și pag. 
345 şi urm. Condicele lui Const. A. Ipsilanti şi Ion Caragea; diferite 
chrisâve și hârtii. 

6) Fotino: Jstoria Daciei. — Documentele colecțiunilor Hurmu- 
zake și Odobescu la ani! 1782—1786. 

7) 1. Văcărescu: storia împăraților Otomani, în Tesaur de dlo- 
una, îst. vol, II, pag. 292.
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Rusciuk și altele) Nicolae C. Caragea şi Miha- 
lache Şuţu căutau a economisi cât mai mult ho- 
găţia ţărei, nu dâră pentru-că li-era milă, ci pen- 

„tru-că ţineai ca acei bani să intre în punga lor, 
Ier nu întraceia a nesăturaţilor paşale de la ser- 
haturile dunărene. Ei luaă și luau întruna, der, 
după chiar mărturia contimporanilor, «dăjdiele 
raelelor nu prea eraă grele» şi «eftinătatea lor 
era la tâte».(8) 

Decă, în ţeră, Fanarioţii ca Ipsilanti, Cara- 
gea şi bătrânul Mihalache Şuţu nu făceau politică 
internă de cât pentru a'şi mări veniturile cât putea 
țera s€ ducă şi s& dea, apoi, atât în ţeră cât şi 
la Constantinopole, politica lor esternă, sciinţa 
lor despre cele ce se petreceau în Europa, erau 
minunate, erai atât de avute în am&nunte, în 

rapârte compiete şi în ipotese meșşteșugite des- 
pre intenţiunile cutărei şi cutărei puteri, în cât 
rare-ori se întâmpla ca uă afacere să se plămă- 
descă pentru Orient, fără ca Fanariotul, domnitor 
la laşi sei la Bucuresci, s& nu o sciă pe tâtă scă, 
cel puţin, să nu sciă ceva despre densa prin ru- 
dele, prin agenţii şi prin spionii săi. 

Şi se scia, între 1782 şi 1786, se scia forte 
bine cum ai de gând să se pârte Rusia şi casa 
de Austria cu Turcia şi principatele dunărene. Se 
scia atât de bine, în cât până şi modestul Dio- 

8) Dionisie Eclisiarcul: Cronograful Țerii-Românesci, în Tesaur 
de Mon. ist. vol, IL, pag. 168.
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nisie Eclisiarcul înregistreză (9) fapte, dise şi ne- 
gociaţiuni pe cari, în parte şi une-ori în tot, le 
certifică documentele oficiale, adi publicate. 

In diplomaţiă ai fost tari Fanarioţii. Prin 
felul lor de a conduce politica esternă a Turciei, 
ei au reuşit să pună la Carpaţi şi la Nistru uă 
stavilă seculară, să oprescă cotropirea şi sfâşiarea 
imperiului Sultanului într'un timp când cestiunea 
ecuilibrului era încurcată, când axa alianțelor fu- 
sese scosă din locul unde o înfipseseră Richelieu 
şi Mazarin şi când, prin urmare, uă împărţire a 
Turciei ar fi fost primită de Europa cu îmărmu- 
rita nepăsare, cu care se primiră succesivele îm- 
părțiri ale Poloniei. 

SE 'negrim tabelul politicei interne a Fana- 
rioţilor cu colorile cele mai mohorite; s€& numim 
administraţia lor uă neîntreruptă despoiare, infamă 
şi cumplită, ca a lui Verres în Sicilia şi ca a lui 
Warren Hastings în Indii; s&'i ar&tăm ca arendaşi 
fără inimă ai unor ţări cari îi ațițai şi mai mult 
prin nesfârşitele lor bogății. Vom fi pote, în 
adevăr. În schimb €nsă din studiul documentelor, 
din judecarea critică, nepărtinitâre şi luminată a 
evenimentelor, a causelor şi consecinţelor lor, din 
mersul negociaţiunilor în cari ţările române jucat 
ca mingile pe hărtiele diplomaților, negociaţiuni 
la desăverşirea cărora totdtuna Fanarioţii au luat 
parte, fiă ca Domni ai Moldovei şi ai Ţerei-Ro- 

  

9) In Cronograful mai sus citat,
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mânesci, fiă ca Dragomani,—din t6te acestea va 

apare în deplină lumină un merit, pe care ade- 
vErul şi dreptatea nu ne permit al răpi Fana- 
rioţilor. SE li se recunâscă, fără restricţiune, că 

ai fost diplomaţi, că au servit Turciei şi ţărilor 
române, servindu-şi, bine înţeles, interesele lor 
proprie. Oropsirea de altă dată trebue s& cadă; 
căci, dacă pricepem pen€ la un punct pentru ce, 
în epoca sentimentală a istoriei române, se îne- 
griai Fanarioţii în tot şi în tâte, astădi cuvintele, 

cari se puteau pricepe atunci, nu mai pot ave ra- 
ţiunea lor de a fi. Astădi, căutăm adevărul, şi 
nimic alt de cât adevărul. Ori-ce cercetător cată 
s&'şi. aducă aminte de cuvintele lui Zilot Romă: 
nul, care riu se putea opri de a spune adevărul pe 
faţă şi fără ocble atât străinilor Greci, Ruși şi 
Nemţi, cât şi fraţilor săi: 

Istoric sunt, n'am frate, 

N'am rudă, n'am vecin; 

Stăpân am pe-adevărul, 

Lui cată s& m&închin(ro) 

Acum, între 1782 şi 1787, cine cunoscea 
mai bine pornirile Ruşilor şi Nemţilor, decă nu 
Fanarul cel domnitor în Bucuresci şin Constan- 

10) B. P Hăsdăii: Crozica lut Zilot Românul (Bucuresci, 1884), 

pag. 88. .
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tinopole? Cine deschidea ochii Turcilor şi cine 
areta boierilor români în cotro bat prietenia și 
slujbele Ruşilor şi Casei de Austria, decă nu Dom- 
nii fanarioți cari sciau pe de rost, în adevăratul 
lor înţeles, tâte aceste bunetăţi ? 

Câţi dintre boieri şi dintre cei cari scria 
cronice nu ghiciati ce vor să facă Ruşii cu Turcia 
şi cu Constantinopole XI) Fanarioţii &ns€ sciati şi 
pricepeai totul. Când, înainte de a fi propus (1783 
şi urm.) lui Iosif II, faimosul seu proiect de des- 
membrare a Turciei, Caterina scria lui Voltaire 
despre <umanitarele şi filosoficele sele planuri» „2) 
aceste planuri, acest proiect, frozectul grec, erai 
în parte cnnoscute de Fanarioţi. 

Cunoscuseră odinisră proiectul Disloway, mag- 
natul ungur de la curtea pribegă a lui Francisc 
Râcoczy, proiect care consista a face pentru Un- 
guri un regat compus din Țera-Românescă, din 
Moldova, Bucovina, Transilvania şi Ungaria (13), — 
cunosceaii acum rozectul grec, al marei şi nesă- 
ţi6sei Caterine care, tocmai într'aceste timpuri, 
înainte de a. intra ea în luptă, aţâţa pe destro- 
natul Kan al Crimeei să iea Stambulul Sultani- 
lor,— şi apoi s€ i-l dea ei, cum îi dedese Crimeia. 

  

11) lenăchiță Văcărescu, Zilot Românul, Dionisie Eclisiarcul, Pitaru! Hristache, toţi cronicarii moldovent de la Niculcea încâce, icr în al doilea rând, boerit românii, în special cet exilați de Mavrogheni, 
și despre care vom vorbi mai la vale, 

12) Corespondenţa lui Voltaire; ediția Garnier, 
13) Odobescu: Documente (din archiva ministerului afacerilor stră- 

ine din Paris), în colecțiunea /lurmuzake, supl. 1, vol. 1, pag. 483, doc. 
DCCIV; data: 12 Dec, 1732. — V. și primul studii dintr'acest volum.
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Petersburgul comunicase Vienei următorul 
proect(14): 

«Am lucra impreună pentru a ridica, între 
«cele trei monarchii, rusă, turcă şi austriacă, un 
«stat intermediar, independent de fiă-care din 
«aceste trei puteri, care ar fi alcătuit din Mol- 
«dova, Valachia şi Basarabia (15) şi care, sub nu- 
«mele de Dacia, ar ave un suveran de religiune 
«greco-ortodoxă. Rusia ar lua Ociakov, tot lito- 
«ralul dintre Bug şi Dunapru, şi vre-o câte-va 
«insule în Archipelag. 

«Austria "şi-ar anexa provinciele turceşci 
«cari îi sunt vecine. Deca r&sboiul pe care Rusia 
«şi Austria "l-ar face în contra Turciei ar fi ur- 
«mat de biruinţă completă, aşa ca Sultanul se fiă 
«gonit din Constantinopole, atunci s'ar restabili 
«vechiul imperii grec în deplină neatârnare şi 
«Sar ridica pe tronul imperial al Bizanțului ma- 
«rele Duce Constantin Pavlovici, care ar renunța 
«la tote drepturile scle asupra corânei rusesci.> 

Iosif II primise proiectul şi, probabil, la 'ntre- 
vederea ce avu cu împerătesa Caterina la Cherson 
(1786) propuse următârele amendamente la Zro- 
actul grec, cântat de Volaire în scrisorile sele. 

  

14) Alf. Rambaud: Zfistoire de la Russie (Paris, 1879), pag. 
492; cf. L.ouis Leger: Zlisfoire de Î Autriche- Flongrie (Paris, 1879), pag. 381, precum şi diferite documente din colecțiunea  Zlurmuzake şi 
Odobescu. 

15) Prin Basarabia, Ruşii înţelegeai pe 'atunci actualul guver- 
nămînt de Herson. :
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Pe lângă Serbia, Bosnia şi Herzegovina, losef II 
mai cere şi posesiunile veneţiane din Dalmația, 
er în schimb, dicea el, Veneţia s& primescă Mo- 
rea, Candia și Ciprul. 

Vom da, dicea genersa Caterina, vom da 
câte ceva Franciei, şi Angliei, şi Espaniei, pentru 
ca tâtă Europa creştină s& profite de desmem- 
brarea Turciei păgâne. 

losef II voia şi nu voia. Nehotărit ca tot- 
d6una şin pace, şin resbel, împăratul-filosof nu 
se opria cu voinţa la nimic sigur. După ce dis- 
cutase cu Caterina la Cherson împărţirea Turciei 
după froectul ce espuserăm mai sus, el dicea d-lui 
de Segur, ambasadorul lui Ludovic XVI de la 
Petersburg : 

« Constantinopole va fi totdeuna mărul de 
«discordiă între puterile europene cari, numai 
«pentru acest singur orași, nu vor voi s&e'mpartă 
«Turcia. Am consimţit la cesiunea Crimeei, der 
«nici uă dată nu voii suferi ca Ruşii s& se instale 
«la Constantinopole; mai bine voiesc a vede acolo 
«turbanele ienicerilor de cât căciulele cazacilor.» 

Tote aceste vederi şi negociaţiuni ale celor 
dou€ curţi imperiale, Fanarioţii le ciinosceaă. Sunt 
în colecţiunea e /Jrmuzafke»("6) rapârte ale spio- 
nilor lui Nicolae C. Caragea, căruia, âncă din la- 

muariu 1783, i se comunica planurile Rusiei şi 

16) Vol. VII (1750—1818. doc, CCXXXVI şi altele.—C£. cu 
scrisorile abatelui 4ya/a, un alt agent al lut Nicolae C. Caragea la 
Viena.
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Austriei în cestiunea Turciei şi principatelor du- 
nărene. 

Mai cunosceau Fanarioţii şi nu uitau a zugrăvi 
şi înaintea Turcilor, atât în conversaţiunile ce 
aveau la Constantinopole cu Vizirii şi cu Reis- 
effendi în calitate de dragomani, cât şi'n rap6r- 
tele ce trămiteau la Portă despre politica euro- 
penă, ca Bei ai ţărilor române, — mai cunosceati, 
dicem, Fanarioţii şi planurile unei alte puteri 
care voia, pe la 1741, s& intre cu d'a sila în 
Orient şi, cu cărţile ce ar fi jucat la Iaşi, la Bu- 
curesci şi la Constantinopole, s&'şi facă jocul seti 
în Silesia, la Viena, în Bavaria, la Londra, Paris 
şi Petersburg. 

Acestă putere era Prusia.(17) 
Frederic II, cel mai mare rege, căpitan şi 

diplomat, pe care Europa 'secolului XVIII la avut 
în cetele suveranilor s&i; Frederic II care a zidit din 
temeliă şi pen& aprâpe de vârf Prusia şi colosala 
ei mărire cu atâta măiestriă în cât chiar şi Na- 
poleon I n'a reuşit în iuruşuii vijelios s&'i sdrun- 
cine clădirea, — Frederic I[] face tot, de la anul 
mai sus ar&tat, pentru a fi represintat la Constan- 
tinopole şi a lua şi el parte pe țărmurile Bosfo- 

  

17) Peste 25 de documente în colecţiunile ZZrprazale şi Odo- deseu, Cf. studiii publicat în La Revue des Deux Monaes (Paris, Aprile 1883) pag. 661—680, sub titlul Za politigue prussienne en Orient au XViiltme sidcle, şi care este făcut ca recensiune a unei cărți polone Sejm Creterolelni, napisal x. Waleriam Xalinba («Dieta de patru ant> de abatele Kalinka,—Ltopol 1881).



194 Nicolae P. Mavrogheni 

rului, la combinările şi negociaţiunile multicolore 
cari înrîuriai apoi asupra afacerilor europene. 

Şi vedeţi joc al s6rtei şi ciudată potrivelă a 
împrejurărilor ! 

Introductorul lui Frederic al Prusiei la Pârtă, 

în ţările române, în politica orientală a Europei, 
este un Domn român, un fanariot, un Ghicaj!8) 
pe care Frederic lapreţuia căci l scia deştept. 
Şi pentru prietenul lui Voltaire, pentru suveranul 
care 'şi bătea joc—şi cu drept cuvânt—de diploma- 
ţia francesă a secolului XVIII, şi amărea pe Matia- 
Theresia, şi numia pe Unguri /2 zacaz//e *hon- 
grozse de Marie- Thtrăse (19 şi aducea pe Anglia 
şi pe Rusia, fără ca ele s& voiescă, în apele po- 
liticei s€le, Frederic II nu se lua şi nu sta la 
vorbă de cât cu 6meni deştepţi. 

Nu intrăm în amenuntele politicei prusiane la 
Bucuresci, la laşi şi la Constantinopole; ele nu 
intră în cadrul acestui studii. Lăsăm pentru uă 
altă cercetare espunerea peripeţielor acestui noă 
spectacol, pe care cel mai meşter dintre toţi ar- 
tiştii încoronați ai secolului trecut(20) '] dede în 
ţările Re&săritului europen, în era nâstră şi în 
imperiul Sultanilor. 

  

18) Gregorii Ghica, Domnul Moldovei între anii 1735 și 1741. 
Cf. scris6rea ambasadorului Franciei, d. de Castellane, către Minister. 
Afac, Străine din Paris cu data de 12 Dec. 1741, în colecţiunea Oda- 
descu vol. I, supl. I. pag. 567. 

19) Duc de Broglie: Frâderic 77 e! Marie- Therese (Paris 1883), 
vol. IL, pag. 270. 

20) Ecă portretul lui Frederic făcut de Mirabeau, viitorul mare
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Ne mărginim pentru acum a spune că Fre- 
deric II, succesorul s&i Frederic-Wilhelm II şi 
ministru afacerilor străine, comitele de Herzberg, 
pe care de la 1772 şi penă& la 1786, în timp de 
14 ani, Frederic II il făcu diplomat de mâna 
ântâiă, au lucrat în Orient cu uă dibăciă care, 
decă ar fi fost tot atât de norocâsă pe cât era 
de mlădi6să şi de bogată în expediente şi în con- 
binaţiuni ingeni6se, ar fi schimbat cu totul faţa 
Orientului europen. 

Sevaldt, un comite Potocki, Gaffron, de Ze- 
gelin, Dietz, nenorocitul Dietz pe care Fanarioţii 
îl traseră atât de fin pe sfâră, maiorul de Kno- 
belsdorf şi marchisul Lucchesini de care vorbesce 
Văcărescu,(21) fură trămişii plenipotenţiari ai Pru- 
siei între 1741 şi 1790. 

Dietz lucra la Constantinopole şi în ţările 
române în epoca ce studiăm. El primia instruc- 
ţiunile lui Herzberg şi desfăşura înaintea Turcilor 
planul, pe care ministrul "1 moştenise de la marele 
rege, plan pe care Frederic-Wilhelm II P'aprobase 
cu bucuriă. 

orator al Revoluţiunei francese, în cartea sa intitulată De /a monarchie 
prussienne sous Frâdtric-le- Grand (Paris, 1783, opt vol. în 80). Primul 
vol. pag. 235: <Remarquable par audace de la penste, par la saga- 
«cit€ de son esprit, energie de sa prudence et la fermet€ de son ca- 

«ractere,.... Grande âme..... La volonte fit chez lui des prodiges; 1l se 
«changea compl&tement. Vif, ardent, impetueux, il se fit modâre, calme, 
«reflechi. Ne facile, il se rendit severe absolu jusqwă la plus reduu- 
«table impatience, il tut tolrant jusqu'ă la longanimite.> 

21) Istoria Impăraţ. Otomani.—Cf. și Biografia Spărarului Jon 
Cantatuzen pag. 197 de Nic. Bălcescu în Mag. Js7. mai sus citat,
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In acest plan se prevedeaă următoarele : (22) 
«Turcia dă Austriei Ţera-Românâscă; Aus- 

«tria dă Poloniei Galiţia; icr Polonia dă Prusiei 
« Thorn, Dantzig şi voivodatele de Posen, Gnesen 
«şi Kalisch. Moldova r&mâne Rusiei, ier Turcia 
«îşi reia Crimeia.» 

Notaţi, rogu-vă, că Turcia, Austria, Polonia, 
şi Rusia făcuseră şi vor mai face sacrificie enorme 
în Omeni şi în bani. Prusia nu primejduia, după 
frasa adi celebră, «nici măcar 6sele unui singur 
grenadir pomeranian» și câştiga atâta şi atâta 
păment. 

Frederic II, Frederic-Wilhelm II şi comitele 
de Herzberg, cel care numia pe Turci cignoranţi 
şi incorigibili,> (23) credeau că nimeni nu va pri- 
cepe ce însemnai, cât făceau şi în cotro tindeaă 
ofertele Prusiei și serviciul de intermediară ce ea 
se declara gata a "| face pentru Pârtă pe lângă 
cele dou& curţi imperiale. 

Turcii eraă «ignoranţi», der Frederic II care 
alt-fel judeca pe Ghica şi pe Fanarioţi, uitase că 
aceştia conduc diplomaţia otomană. Dragomanii 
Porţei şi Domnii ţărilor române ghiciră, ba chiar 
citiră ca într'uă carte deschisă în propunerile lui 
Dietz. Ajutaţi de ambasadorul Franciei, ducele 

  

22) Za Revue des Deux Mondes, stuâii citat, pag. 667; scriso- 
rile cu instrucțiuni ale comitelui von Herzberg către Dietz, ministrul 
Prusiei la Constantinopole. —Ltonce Pingaud: Choiseul- Gouffizr. La 
France en Orient sous Louis XVI (Paris, 1887), pag. 225 şi urm. 

23) Din scris6rea comitelui von Herzberg către Dietz.
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de Choiseul-Gouffier, ei furară instrucţiunile ce 
Dietz primia de la Herzberg şi jucară apoi cu 
acea r&utate nemilâsă a diplomatului care, până 
în pânzele albe, vrea să dobâre sub ridicul, în 
ochii lumei întregi, pe adversarul său. 

Vom ar&ta pe de rost în studiul ce vom 
consacra « Polificei prusiane la Stambul şi în fe- 
vale vomăne», acestă colosală păcălitură a lui 
Dietz la Constantinopole, şi credem a reuşi atunci 
să demonstrăm cum Fanarioţii din Bucuresci şi 
de la Pârtă făcură să cadă la Berlin, după 21 
ani de minister, pe comitele de Herzberg, mi- 
nistrul afacerilor străine al Prusiei. 

Fanarioţii cari, âncă de la Constantin Ma- 
vrocordat, se serviati de gazetele europene (24), de- 
deră cea mai mare publicitate 4/anu/ui prusian 
şi tractatului secret, încheiat cu şireteniă de Tur- 
cia cu Prusia. Violenta Caterină a Rusiei, au- 
dind ce vrea Frederic-Wilhelm II, scria cu fran- 
cheţa-i obicinuită ambasadorului s&i Bezborodko 
la Viena : 

«Trebue să fiă cine-va năuc întocmai ca 
«stăpânul lunganului de Keller, pentru a crede 
«tote parascoveniele pe care regele Prusiei le 
«ascultă şi le crede. »(25) 

24) Diferite probe în documentele /ZZurpmuzate şi Odobescu. — 
Cf. colecphunea gazetei numită e Mercure frangois, multe din gazetele 
francese cari, literare sâă politice, apărea în Olanda, veniaii la Con- 
stantinopole și în cele două capitale ale ţărilor române, 

25) La fevue des Dtux-Mondes, studiul citat,
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Cercetătorul resimte astă-di un fel de r&u- 
tăci6să plăcere când vede pe 6menii de stat şi 
pe diplomaţii cei prea învăţaţi ai ţărilor euro- 
pene din centru şi din Apus, că încep la Con- 
stantinopole şi în tot Orientul negociaţiuni al că- 
ror succes nu este întemeiat de cât pe naivitatea 
şi ignoranţa “Turcilor, şi în urmă că tot aceşti 

prea învăţaţi Gmeni de stat sunt bătuţi măr şi 
păcăliţi zdravăn de «ignoranţii» şi «naivii> Turci, 
ajutaţi Ens€ şi ammpaestrati de Fanarioți. 

Cronicarul dicea de Moldova : «nasc şi în 
Moldova 6meni». Dragomanii Porţei şi Beii ţări- 
lor române puteai dice în materiă de negocia- 
țiuni tuturor diplomaților cari veniaii acreditaţi 
la Constantinopole : aveţi şi-aci cu cine s& vor- 
biţi, domnilor meşteri într'ale intrigei. 

Documentele într'acestă privinţă sunt pline de 
înveţăminte; ele regeneră şi vor regenera mai cu 

semă istoria, vecului XVIII care, după disa forte 
autorisată a ducelui de Broglie, «nu este, aşa 
cum 0 scim astă-di, de câ/ ză lungă conspirafiune 
în contra adeverului » (26) 

SE revenim. 
Planul grec al Caterinei, aprobat cu inima 

îndoită de losef II, ştergea Turcia de pe carta 
Europei. Pianul prusian al lui Herzberg şi al 
lui Frederic-Wilhelm, schiţat de mai înainte în 
politica orientală a lui Frederic II, lua Turciei 

26) Ducele de Broglie: Frâdbric 77 et Marie- Thârese (Paris, 1883) 
ol. Î, pag. 8.
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Moldova şi Ţera-Românescă, şi aţiţa poftele Ru- 
siei şi Austriei pentru uă viitâre şi mai completă 
desmembrare. 

Aceste două idei se plămădiaă la începutul 
epocei de care vorbim într'acest studii. 

Ce făcea Francia, puternica de odinidră aliată 
a Turciei; Francia care domnise două secole ca 
singură stăpână în politica esternă a Porţei Oto- 
mane şi ai căreia ambasadori la Constantinopole 
erai atât de puternici, în cât istoricul ture Sela- 
niki nu se pâte opri de a nu esclama: «cât p'aci 
«era să isbucnâscă în casa Islamului un adevărat 
«entusiasm pentru Francia, numai din pricina in- 
«trigilor şi trecerei blestematului ei de amba- 
«sador» (27)? 

Francia, am mai spus'o mai sus, îşi perduse 
cu desăvârșire rostul adevăratei sale politici orien- 
tale. Fanarioţii nu erai atât de simpli pentru a 
nu pricepe că, de la 1756, de când, cu un ma 
châre amie, adresat dâmnei de Pompadour, Ma- 
ria- Theresia încheiase tractatul săi cu Ludovic 
XV, biseculara politică a ecelui d'ântâri dintre 
<împerații Wazarinenilor» adică a regelui Fran- 
ciei cu Turcia s€ sfărămase pentru veciă. 

In epoca ce studiăm, ambasadorul lui Ludo- 
vic XVI, ducele de Choiseul-Gouffier, nu scie ce 

  

27) Le V-te de la Jonquitre: Zfistoire de PEmpire ottoman (Pa- 
ris, 1881), pag. 318. —A-se vede și al mei Zudovie XIV și Const. 
Brâncovinu, studiii asupra politicei francese în Europa, răsăritenă (Bu- 
curesci, 1884), pag. 50 și următârele. 

34435 
9



130 Nicolae P. Mavrogheni 

s& facă; combate pe Prusia; când atacă pe Ru- 
sia, când o ajută; merge mână în mână cu Au- 

stria şi face fără folos şi fără rost apel la Suedia, 
amestecată forte în afacerile Turciei prin r&sboiul 
ce va face Gustav III împerătesei Caterina(28). 

Nici uă ideiă, nici un şir, niciuă energiă în 
politica francesă din Orient. 

Odinidră, d. de Villeneuve încheiase pentru 
Turcia tractatul de la Belgrad, ultima victoriă a 

diplomaţiei francese în Orient, şi prin care se 
restituia României mândrul banat al Olteniei (29). 
Acum Francia lasase s& se încheiă fatalul pentru 
Turcia tractat de la Cuciuk-Cainargi(39, prin care 
se înmorminta influența şi puterea nediscutată a 
regilor Franciei în Orient. 

In timpul când se discuta între Viena şi Pe- 
tersburg Zrozectul grec, şi când Dietz înteţia pe 
Turci cu mândreţile prozecului fruszau, d-nul de 
Choiseul-Gouffier era impiedicat de ministru An- 
gliei în negociaţiunile şi în demersurile ce voia 
s& facă, pentru a deschide ochii Turcilor şi a 
câştiga aliaţi Sultanului. 

Nimic şi ier nimic! 
Segur la Petersburg, Choiseul-Gouffier la 

(28) Documentele în colecţ. Plarmauzake şi Odobescu.— Pingaud : 
op. cit, pag. 224.— A. Gefiroy: Zfistoire des Efats Scandinaues (Paris, 
1851), pag. 323. 

29) 13 Sept. 1730.— V. L'abbe Laugier: /fisfoire des Wâgocia- 
fions pour da paix conclue ă Delgrade (Paris, 17768). — Albert” Vandal: 
Une ambassade frangaise cu Orient sous Louis XV (Paris, 1887), pag. 
259 şi următ.— Documentele Zlurmuzake şi Odobescu. 

30) 2r uliă 1774.
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Constantinopole, baronul de Breteuil la Viena 
băteau câmpii cu aceiaşi spirituală şi nepăsătore 
inconscienţă, cu care cârmuia întrega diplomaţiă 
francesă miniştrii afacerilor străine ai lui Ludo- 
vic XVI, comitele de Vergennes şi comitele de 
Montmorin. 

Ducele de Choiseul-Gouffier, diletant în di- 
plomaţiă, admira grandârea incomparabilă a _rui- 
nelor Atenei; baronul de Breteuil admira filosofia 
lui losef II şi şalurile scumpe de la taclitul lui 
lenăchiță Văcărescu, icr comitele de Segur, tînăr 
înflăcărat, în vârstă de vre-o 33 de ani, admira 
pe Caterina cum pornesce în triumf spre Crimeia, 
ca de acolo se mergă spre liberarea creştinilor 
de sub jugul otoman(31). 

Ce eclipsă a diplomaţiei francese! ce de- 
cădere! „. 

Austria, Rusia, Prusia şi Angiia eraă pe 
rând a-tot-puternice la Constantinopole. Francia 
dispărea spre paguba ei şi spre paguba nenoro- 
citului imperii al Sultanilor. 

Intr'uă ast-fel de vreme, când diplomaţia eu- 
ropenă lucra de zor cu Fanarioţii la Portă în ve- 
derea scopurilor ce aretarâm ; când negociaţiunile 
se urmai de tote părţile în taina cea mai adâncă, 
şi când, în ţările române, venirile şi plecările 
  

31) Pingaud; op. dif, passim. — Za Rene des Deux AMondes, 
studiii citat,— 1]. Văcărescu : /sfop. îmfărăt. otom. în Tesaur de Mon. 
îstor., vol. 2. pag. 289.
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Domnilor se făceau cu cea mai mare linisce, — 
într'uă ast-fel de vreme cădu ca un trăsnet la Bu- 
curesci AVzcolae Peru Mavrogheni, Grecul asupra 
firei şi domniei căruia, scriitorii s'au pronunţat în- 
tratâtea feluri. 

II. 

gg 3 Unii giceaii căi om bun; 
Cei mai mulţi că e nebun. 
Alţii îl ţineaii de prost, 
Şi nimeni nu'i da de rost. 

Pitarul Flristache *). 

In Cronzcele muntene şi în Cronicele moldovene 
cercetătorul găsesce semEnate vre-o câte-va esem- 
ple de Domni şi de boeri bolnavi de uă bâlă ne- 
pricepută. Din audite sei din vedute, bătrânii 
scriitori ne spun de aceşti «bolnavi» multe, şi 
nu uită, coprinşi de sfântă spaimă, să sfârşescă 
totdeuna cam astfel: «acestă bâlă de susli 
«este trămisă; spre ispășirea păcatelor, ori ale 
«lor, ori ale părinţilor, ori ale moşilor-strămoşi- 
«lor până nu scii la a câtea spiţă». 

De erai bărbați sei de erai femei, aceşti 
bolnavi nepricepuţi se topiai pe picidre, mâncat 
zid, le venia când s& plângă, când să ridă; se 
sgârceai, se întindea, se înțepeniati, doriaă to- 
tul şi nu doriaii nimic; acum judecau drept, tare 

*) Din cboria faptelar lui Mavroghene- Vodă şi a răsmirițet din cfimpul bă, pe la 7770, — scrisă la 2817 de Pitarul Hyistache» şi pu- 
blicată în Beciumaul lui Cesar Bolliac; n-rile 7, 9 şi 10 din Ianuariă 1863.
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şi bine, şi tot acum băteaiă câmpii; îi apucat 
multe şi de tot felul; cerau frenetici, adică bui- 
guiţi la fire», după espresiunea lui Miron Costin(32), 
Der nici ei nu 'şi esplicai mersul acesta ciudat 
al vieţei, şi nici rudele, prietenii şi doctorii nu 
vedeati în b6la lor de cât urmarea vre-unui bles. 
tem înfricoşat s€ă a vre-unui crunt farmec arun- 
cat asupră-le. 

Maslurile şi molitvele S-tului Vasilie-cel-Mare 
nu le aduceai uşurare de cât decă le eraă spuse 
ori făcute după trecerea acceselor, după ce bol- 
navul fusese afucaz şi când începea obostla fisică 
peste m&sură de adâncă şi prostraţiunea care “i 
dobora intelectualmente. —Nu. eraă nebuni, der 
erai primiţi, cum se dice spre Argeş; nu erati 
capii, dar ea “alo parte. Intr'uă clipă erau ca 
lumea şi ca nelumea. Sdraveni acum ŞI în t6tă 
firea minţei şi a trupului, îi vedeai că dă peste ei 
din chiar senin «alte-alea». Şi apoi ţin'te pândă să 
au te rupi! Omenii cari se uitaii la ei şi la «ba- 
zaconiele» lor se închina cu smereniă şi cu frică, 
şi spuneai de 3—4 ori pe «isbăvesce-mE, Dâmne» 
ori «feresce-mă, Stăpâne». 

Maniaci lucidi şi conscienţi, pe aceşti &meni 
medicina se silesce adi a'i pricepe şi, atribuind 
năsdrăvăniele lor zevrosei s6ă s/ăfaciunei svitabile 
a centrelor nervâse, ea caută s&'i înţelega şi să 
9. 

i tămăduiescă, nu cu molitvele S-tului Vasile, nici 

32) Cronicele Cogăinicinu, ediţ. II, vol. I, Afiron Costin, pag. 372.
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cu. pi6sele masluri ale strămoşilor noştri, ci cu 
ceia ce sciința descopere dilnic pentru reîntrema- 
rea organismului nervos al individului. 

Când un individ, ai cărui nervi sunt ca bi- 
cele gata pe plesnit, trăesce într'uă continuă esci- 
taţiune, aşa că un pas îi mai trebue pentru a da 
de-a-dura pe priporul nebuniei(33), faptul e regre- 
tabil prin aceia că societatea resimte uă pagubă 

„în mic, ier cercul în care nevropatul trăesce şi 
lucreză uă pagubă în mare. 

Când &ns€ omul cu temperamentul predispus 
forte spre nebuniă este un cap încoronat; când 
escentricităţile, ciudăţeniele şi năsdrăvăniele scle se 
săvârşesc pe spinarea şi în dauna unui întreg po- 
por, paguba este colosală şi, la lecuirea, la cur- 
marea r€ului, sciința întregei lumi caută se 'lu- 
creze,—nu, bine înţeles, în modul cum s'a lucrat 
la lecuirea nenorocitului Ludovic al Bavariei. 

Inainte, când nici vorbă nu era de nevrosă şi 
necum de psichiatriă şi de psicho-pathologiă, lumea 
suferea să fiă guvernată de asemenea săzzpi, di- 
cându-'şi : Dumnedeui ni "i-a trimis ast-fel pentru 
pedepsirea pecatelor nâstre. — Nimic nu era de 
făcut în contră.le, căci, spune Miron Costin, «Dom- 
«nul, ori bun ori r&ă, la tâte primejdiele ferit 
«trebuesce, că, ori-cum. este, de la Dumnedei 
«este (34),.: 

33) <a fronti?re de la folie,» cum dicea dr. Ball, medic primar 
al ospiciului Sainte: Anne din Patis. 

34) Miron Costin, 05. at, pag. 273.
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Faptele acestor maniaci încoronați, acestor 
creeri cărora nu le lipsia pote de cât un grăunte 
mai mult de substanţă cerebrală (35) pentru a de- 
veni genie incomparabile, ar rămâne în mare nu- 
mer nepricepute, decă astădi psichologia istorică, 
sâi mai proprii psicho-pathologia istorică nu le-ar 
esplica prin nevrosă scă prin degenerescenţa cor- 
pului şi a spiritului mergând crescendo din tată 
în fă. 

Pentru acest scop, psichologul cere astădi 
istoricului amănuntele cele mai numerâse, privi: 
tore atât la fisicul cât şi la psichicul suveranului 
ce studiâză, pentru a esplica bine causa eficientă 
a tuturor actelor sale. Mulţămită lui Suetoniu, 
lui Tacit şi altor istorici romani, familia lui Au- 
gust, începând de la cele dou& Julie şi sferşind 
cu Nerone, a putut fi pricepută cu deamenun- 
tul din punctul de vedere psichopathic. Psicho- 
logii au ajuns la conclusiunea întemeiată pe fapte 
reale, povestite de istorici, că toţi descedenţii lui 
August au fost nevropaţi din ce în ce mai po- 
verniţi spre nebuniă, cu cât, prin ereditate, ger- 
menul degenerescenţei nervâse trecea din tată în 
fii, pe urmă în nepot, şi aşa mai la vale (30). 

35) Scriitori ca Mantegazza (în lucrarea sa Secolul nerzos5), Lom- 
broso (Geniă și Webuniă), ar. v. Krafift-Ebing (Uber geiunde und 
Branke Werven), citați de dr. Adolf Silberstein într'un studiii relativ la 
nervositatea şi nevrosa secolului nostru, s'aă ocupat de acâstă cestiune 
âncă obscură.—A se citi şi spirituala şi interesanta conferință a d-rului 
Alceii UrechiE, Săzătos. oră Webun ? (Bucuresci, 1888) făcută la Ateneii. 

36) Paul Jacoby: Eudes sur la selection dans ses raporis avec
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N'avem multe amănubte asupra familiei lui 
Mavrogheni, asupra vieţei lui înainte de a fi domn 
în Țera-Românescă şi chiar de când veni în Ro.- 
mânia spre spaima boerilor, spre mirarea străi- 
nilor şi spre crucirea adâncă a poporului, care 
nu la priceput de cât chiămând în ajutorul minţei 
sale legendele şi închipuirile basmelor. 

Şi cu tâte că nu scim despre tatăl lui de 
cât că a fost un pescar din insula Paros, i&r 
despre el că fusese, înainte de domniă, un mari- 
nar pirat în Mediterana, faptele şi apucăturile 
lui morale şi intelectuale, acelea pe cari le cu- 
n6scem, ne arctă cu deplinătate pe a/ucinatul, 
pe omul căruia îi lipsesce cuna s&i vr'o câte-va 
dâge» după espresiunea poporului, pe individul 
fără echilibru în desvoltarea firescă a centrelor 
nervâse; un fel de poză a frei, cum îi dicea 
Văcărescu(37, un nevropat de felul clasic, cum Tar 
numi adi psichopathologul. 

Din tot ce a făcut şi a vorbit Mavrogheni 
reiese cu elocinţă adevărul acesta: Mavrogheni 
nu era nebun, der nu era nici în tâtă firea; Ma- 
vrogheni nu era un geniu cum l'a făcut Vai. 

  

Phtrăditi chez Phomme (Paris, 1881), citat întrun studii al d-lui Jules Soury, fa Panulle d Auguste, publicat în diarul Je Temps din Paris 1882. In 1887, profesorul Morseli a făcut la Neapole uă conferinţă Si Pazzi e nevropatici (v, îl Fanfulla din Roma, No. 87 din 1887). Se adaug ânsă că psicohopatologia istorică este âncă în fașă, cu privire la legile ei fundamentale. 
37) Zesaur de Monumente istorice, vol. IL. 1. Văcărescu: /sfor, Imptraţ. Otom. pag. 293.
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lant(38) şi după el Regnault(39), der nu era nici 
un om «prost şi la fire, și la gândire, şi la sim- 
ţire» cum îl credea Văcărescu (40). Mavrogheni era 
un maniac conscient, pornit spre crudime şi săl- 
batice schingiuiri atât prin firea lui cât şi prin 
aducetura împrejurărilor ; era un nevrosat într'uă 
stare de intermitentă escitaţiune ; un alucinat bi- 

zar care, în căldurile vedenielor, sălta totdcuna 
spre mari, colosale şi deci imposibile fapte, der 
cădu totdeuna în năsdrăvănii, din causa desechi- 
librării facultăţilor sale. 

S& vedem. 

Din lanuariu 1786, la Constantinopole, Fa- 
narul era furios şi, de mânia lui, r&sunai tâte 
ambasadele precum şi Inalta Pârtă. Rare-ori in- 
triga grecescă işi pusese in mişcare tâte bate- 
riele pentru a d&rima un plan care, — credeati 
Fanarioţii, — de sar fi realisat, ar fi jicnit adânc 
drepturile seculare ale strălucitelor familii din 
Fanar, drepturile Mavrocordaţilor, Ipsilanţilor, Mo- 
ruzescilor, Şuţescilor şi altor bei, foşti-bei și vi- 
itori bei ai ţărilor române). 

38). A. Vaillant: Za Roumanie (Paris, 1844, trei vol.), vol. If, 
pag. 244 şi urm. 

39) El. Regnault: Zhisz. golit. ez sociale des Principautis Danu- 
dbiennes (Paris, 1855) pag. 98. 

40) Văcărescu, Joc, ciz. pag. 293. 

41) Colecțiunea de documente francise Odobescu (supl. 1, vol. II) 
depeșile d-lui de Choiseul-Gouffier către d. de Vergennes din 27 Ia- 
nuarii, 25 Februariii, 25 Marte, ro Aprile, 24 Aprile 1786.—In Cofec/.
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Furia Fanarului era pricinuită din sgomotul 
care devenia din ce în ce mai consistent şi care 
pretindea că, la tronul "Țărei-Românesci, în locul 
lui Mihalake Şuţul, avea să fiă numit un Nicolae 
Petre Mavrogheni, un ostroven din ostrovul Pa- 
ros, un Zaușan(42), cum le diceaă Turcii insulari- 
lor, fiii de pescar şi acum Dragoman favorit al 
lui Kapetan-Pașa, Gezaerli Hasan(42 bis), care, şi el, 
era favoritul Sultanului Abdul-Hamid şi al viziru- 
lui lusuf-Paşa. 

E peste putinţă, strigai Fanarioţii, e peste 
putinţă s& se dea Valahia lui Mavrogheni ; ier Vă- 
cărescu, de şi mai liniscit de cât Fanarioţii pe 
care uă depeşa a ambasadorului frances, d. de Choi- 
seul-Gouffier, ni'i arâtă ca scoşi din marginele 
răbdărei, Văcărescu tot spune îndesat şi mânios 
că dou€ sunt causele cari nu permit şi nu vor 
permite ca acestă «poznă a firei> să fiă numit 

  

Furmuzahe, vol. VII (1750 — 1818) nu se găsesce nici un document 
despre Mavrogheni și peripeţiele suire! sale pe tron. 

42) În traducţiunea făcută de comitele Lefebvre după opera unui 
consul engles din Turcia și intitulată Za//eau historigue, politigue ct 
moderne de Empire otfoman, (Paris, an. VII, (1798) 2 vol.) găsesc în 
primul volum (pag. 247) curi6sele epitete ce daii Turcif creştinilor 
cu cari eraii mai des în relațiuni. Culeg dintr'însele pe cele următâre : 
Moldovean, zadar (ingrat) ; Muntean, cinghinea, (ghicitor); Ovreiti, ce fut. 
(câne riios); Polon, fudul-yhiaur, (necredincios obraznic) ; Frances, 
imansi (fără credinţă) ; German, ghiaur biaffer (necredincios blestemă- 
tor); Italian, Aassaredii (om cu două feţe); Engles, dinsi (atei); Grec 
insular 7aușan (iepure); Espaniol, fembol (leneși); Olandes. porrigi 
(mâncător de brângă); Rus mereliz (necredincios nebun). — V. şi Fo- 
tino: Îsforia Dacie), tom. IL pag. 174. 

42 bis) I. Delaway: op. ci4 vol. I, pag. 78.—V. şi AM. de Ko- 
galnitchan: Histoire de la Dacie (Berlin 1854) pag. 429.
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domn. Şi mai ântâii, scrie deşteptul boier, pentru 
câ, din Dragoman al lui Kapetan-Paşa, nici uă 
dată nimeni nu se făcuse domn, al doilea pentru- 
că: «acest om nefiind crescut în Fener, nu putea 
«să sciă orânduelile Fenerului scă încai pe ale 
«pre 'naltei Porţi, unde rămânea s€ sciă şi de 
«aceste ţări şi de obiceiurile n6stre».(43) 

Conform politicei ce urmaă de un secol şi 
care era singura posibilă la Pârtă, Fanarioţii voiră 
să opună lui Gezaerli-Hasan şi vizirului lusuf- 
Paşa pe un alt favorit al Sultanului, pe Ce/e/z- 
Petrake, «tarapangiul Porţei» .(44) 

Celebi-Petrake, Grec de nem şi pe cadavrul 
căruia Mavrogheni se sui la tronul Țerei- -Româ- 
nesci, fusese la 'nceput bucătar, der, în curând, 

mulțămită deşteptăciunei şi norocului s&ă, lăsă 
tigaia de câdă şi o porni în sus spre înalte func- 
ţiuni cari, în Turcia, totdeuna tuturor au fost des- 
chise cu nemărginită voiă. Din hamal Paşă, din 

limongiui Vizir, din pirat Kapetan-Paşă şi din 
caecciu a tot puternic favorit al Sultanului, —ase- 
menea ridicări s'au vedut multe în Turcia. 

Numit tarapangii al Sultanului, Celebi-Pe- 
trake câştigă uă avere colosală(45); se juca cu 

43) Văcărescu. Zac, dif. pag. 293. 
44) IL. Delaway: Constantinople ancienne et moderne, tradusă. 

de Andre Morellet (Paris 2798 vol. 2), spune (pag. 75 din vol. 
1) că acest Gezaerli-Hasan era un sclav georgian, crescut din copilăriă 
cu Padişahul și căruia Abdul-Hamid îi dedese de soții pe una din 

surorile s€le. 
45) Depeşa d-lui de Choiseul-Gouffier din 25 Marte 1785. —
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miile de pungi şi tâte capriţiele şi nesăturatele 
cereri ale lui Abdul-Hamid el le mulțămia la minut. 
Padişahul "1 iubia, căci «tarapangiul» îi da butâie 
de parale şi peşcheşuri cu toptanul. 

În cestiunea numirii lui Mavrogheni, Celebi.- 
Petrake, Grec fiind, trebuia să ţină cu Grecii. Era 
pentru el, odini6ră numai artist în iahnii şi ba- 
clavale, uă mândră plăcere s& stea la vorbă cu 
străluciţii bei ai Fanarului, artiști întrale intrigei, 
şi cu ei să lucreze la derimarea creditului lui 
Gezaerli Hasan şi lusuf-Paşa. Celebi-Petrake era 
deci în contra lui Mavrogheni. 

Şi mai era în contra «Tauşanului» Celebi- 
Petrake, pentru că fusese—cum și ce fel, nu sciă — 
amantul soţiei lui Mavrogheni, după mărturia 
unui contimporan(45). 

Fanarioţii mai câştigară în Serai şi pe toţi 
doctorii străini ce îngrijiai de Sultane. Doctorul 
Lorenzo promise că va stărui din resputeri pe 
lângă Sultan şi rudele lui, pentru ca Mavrogheni 
s& r&mână tot Dragoman de armadă. (47) 

Sar fi credut că pungele lui Celebi-Petrake, 
diplomaţia unora din ambasadori, —al Franciei şi 

  

Fotino: op. ciț. pag. 174. —< Tarapangiii>, sei mai bine <tarapchanagiul» 
era directorul monetăriei. 

46) Le Chevalier: Poyage de la Propontide et du Pont Euxin 
(Paris, 1800) tom. II, pag. 212.—ln privința abatelui Le Chevalier, a 
se vede opera d-lut L. Pingaud, citată in primul capitol al acestui 
studii şi documentele Odobescu. Le Chevalier a fost secretar frances al 
Fanarioţilor la Iași. 

47) Depeşa d-lut de Choiseul-Gouffier cure d. ae Vergennes, 
din 25 Marte 1786. 

)
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al Austtiei, buniâră,48—intrigile Fanarioţilor, stă- 

ruinţele doctorilor în Serai şi călcarea flagrantă 

a tradiţiunilor urmate în alegerea şi numirea Dom- 

nilor în ţările române vor fi tot atâtea cause cari 

vor opri pe Sultan în loc, şi vor face s& cadă 

pentru veciă candidatura lui Mavrogheni, — ce 

monsieur Mavroyeni, cum îl numesce cu dispreţ 

Laroche, secretarul frances al lui Şuţu la Bu- 

curesci (49) | 

Cu tâte aceste piedice, norgcul ostrovenului 

şi creditul lui Gezaerli Hasan şi al vizirului lusuf- 

Paşa, ambii favoriţi ai Sultanului, fură mai pu- 

ternice. Erau deştepţi Fanarioţii, der nici Kape- 

tan-Paşa şi Vizirul nu erai proşti. Ghiciră pe 

doctorii străini că lucreză în contra lui Mavrogheni 

şi, din ordinul Sultanului, le interdiseră intrarea în 

Serai. Celebi-Petrake r&spunse la acest atac di- 

rect propunând Sultanului un peşcheş de 4000 

de pungi şi câştigând în partea sa pe nepotul 

lui Abdul-Hamid, viitorul Sultan Selim III. 4000 

de pungi! ploconul era într'adever imperial şi pre 

slăvitul Padişah fu cât p'aci s€ 'ntindă mâna. In 

schimb, nui se cerea de cât să surghiunescă pe 

Vizirul lusuf-Paşa. Gezaerli-Hasan vEdu primejdia 

şi, la vorbele Sultanului care i spunea ce dar 

impărătesc voesce să “i facă Celebi-Petrake, el 

r&spunse blând că Inalt-pre-luminatul Padișah ar 

  

48) Depeşile citate la nota 11. 
49) Depeşa lui Laroche către d. de Vergenner din 10 Maiii 1786,
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pute, nu 4000 de pungi, ci decimi de mii de 
pungi s€ primâscă de la Celebi-Petrake decă, 
după lege, acest Grec neruşinat ar fi pedepsit 
cum merită hoţiele lui. 

Perderea lui Celebi-Petrache fu hotărită. Ab. 
dul-Hamid, nici vorbă, voia mai bine, în loc de 
a primi un dar de la un taur, s& omâre pe 
acest fzopol-ghiaur şi s& i confisce tâtă starea, 
mai cu sâmă,—și acesta era un motiv puternic 
în judecata Sultanului,—că Celebi-Petrake adusese 
de curând pentru casa lui nesce tapete şi nesce 
covore de uă frumuseţă deosebită, icr Sultanul 
tot acum construise pentru una din sultanele sele 
der nu mobilase âncă un palat pe marginele Bos- 
forului (50). 

Celebi-Petrake fu arestat şi pus la caznă pen- 
tru a şi spune tâte bogăţiele, iâr în diua când 
Mavrogheni victorios fu dus la Serai ca să pri- 
mescă domnescul caftan, nenorocitul «tarapangii» 
fu tirit înaintea cortegiului noului principe, ş'apoi 
omorit din ordinul Vizirului, aşa că eşind căftă- 
nit şi întărit din Serai, în fruntea alaiului, Mavro- 
gheni vădu cadavrul lui Celebi-Petrake ŞI audi în 
mulţime glasuri cari “i prevestiati și lui acestași 
sortă într'un apropiat viitor (51), 

Fanarioţii speriaţi tăcură, ambasadele nu di- 
seră nimic afară de aceia a Rusiei care se făcu 

  

59) Depeşa d-lui de Choiseul-Gouffier din 26 Marte 1786. 
51) Aceiași depeşă.
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câtă-va vreme că se supără de numirea noului 

Domn (52). 
Mavrogheni plecă în ţeră. 
Nu scim nici un amănunt de modul cum el 

a ajutat pe Gezaerli-Hasan şi pe Vizirul lusuf- 

Paşa, protectorii săi, în lupta ce aceştia întreprin- 

seră la Pârta pentru a lui numire (53), şi nu scim 

icrăşi nimic de cele ce făcu când se simţi ântâiă 

Domn al Ţerei-Românesci. E peste putinţă ca 

nevrosa s€ nu ”] fi sguduit sdravEn în acele mo- 

mente hotăritâre, cu tâte că sar pute susţine cu 

probe sciinţifice că, adeseori, nevropaţii, în mo- 

mente solemne şi decisive, se concentră în sine, 

sunt numai minte şi judecată şi au asupra lor 

înşile uă putere supraomenescă. 
Mavrogheni trebue să se fi ţinut energic şi 

s€ fi pus straşnic fr&ă fantasiei şi năsdrăvănielor 

sele, căci, altmintreli, decă ar fi făcut de la în- 

ceput vre-una bâcănă de tot, atât Pitarul Hris- 

tache cât şi Dionisie Eciesiarhul, Fotino şi mai cu 

semă lenăchiță Vâcărescu, care nu putea se '] su- 

fere, Ss'ar fi grăbit a o înregista cu deosebite 
amenunte. 

Nu făcu deci nimic la Constantinopole. 

Vine în ţeră, la Bucuresci, ca toţi Domnii 

52) Depeșa d-lui de Choiseul-Gouffier din 10 Aprile 1786. 

53) Depeşa d-lui de Choiseul-Gouffier din 15 Aprile 1786:...... 

Ce Grec, aussi intrepide gwaudacieux, est dăcidă ă perdre la vie ou ă 

devenir Prince de Valachie».
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de mai 'nainte. S'arâtă în primele dile blând, 
bun, drept, liniştit, dându-și multă ostenclă a pri- 
cepe pe boeri, căci românesce nu scia de loc, cr 
turcesce şi grecesce fârte puţin. Mavrogheni vor- 
bia limba levantină, un fel de limbă a porturilor, 
amestecătură informă de tâte limbile vorbite în 
mările din basinul Mediteranei (54). 

Boerii cari, ca lenăchiţă Văcărescu, aflaseră 
prin corespondenţii lor din Constantinopole cele 
ce se petrecuseră de la 1 lanuariă până la 23 
seu 26 Marte (55) 1786 în Fanar şi la Inalta-Portă 
cu numirea lui Mavrogheni Domn în Ţera-Româ- 
nescă,—boerii sciai ce fel de om este, adică uă 
2ctromă săi poznă a fire, un sărit, şi de aceia 
remaseră încremeniţi, așteptând începerea năs- 
drăvănielor. 

Poporul Ensă& credea alt-fel. 
Pitarul Hristache dice : 

La lctul opt-deci-și-șese, 
După ce s'aridicase 
Cu domnia din norod 
Mihaiă-Şuţul Voevod, 

„Nu trecu câte-va dile 
Ș'audim de domn că vine 
Unul ce a fost în trebă 
Dragoman pe Marea-Albă (56) 

  

54) Văcărescu: Joc cit. pag. 163. 
55) Văcărescu spune 26 Marte 1786, iâr d. de Choiseul-Gouffier 

25 Marte 1786. 

56) Marea-Albă era pentru bttrâni Dardanelele și Archipelagul.
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Ce "i dice și Mavrogheni, 
Iscusit şi om al trebi; 
Și âncă şi-un dar mai are, 
Căci e om și vitez mare,(56 bis) 

Ajunse în ţeră la sfârşitul lui Mai 1786.(57) 
La Mitropoliă, în. diua ungerii şi întronărei, se 
purtase forte bine. Nici ua deosebire între el şi 
cei-l-alți Domni fanarioți de mai 'nainte. Slujba se 
făcuse după vechile obiceiuri ale ţerei, mai bo- 
gate în pompă şi alaiu împărătesc de când cu 
Grecii,(58) numai că dascălul grecesc, în logosul- 
engomion ce rostise după slujbă, pusese, probabil 
după ordinul noului bei, un paragrafla audul că- 
ruia boierii şi tot clerul simţiră ca un fel de r&- 
core nu de bine prevestitâre. Dascâlul disese : «fiesce 
«carele să se grijescă a petrece bine şi cu fapte 
«bune, căci cel ce se va prinde în vinovaţiă, i se 
«va r&splăti de Măria Sa cu pedepsă grea, de nu 
«i va rămâne r&mâșiţă a lua re&splătire în cea- 
«laltă lume de la Dumnedei.»(59) 

Acest fapt, comentat forte de boeri, trebue 
alipit de un altul, care icrăşi scâte pe Mavro- 
gheni afară din cercul obiceiurilor fanariote : de 
la Mitropoliă şi până la Palat, noul Domn ţinu a 

56 bis) Din prima parte a Jstorie) lui Maorogheni, în Buciumul 
No. 7 din Ianuarii 1863. 

57) Văcărescu: Joc. cit. pag. 293. 
58) Condica de obiceiuri a logof. Gheorghake, în Cronice/e Ka 

gălnicinu, t. IUL. , 
59) Zesaur de Mon. Istor. tom. 2. Chronograful lui. Dionisie 

Eclesiarcul, paz. 167. 

34133. 10
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fi preces de doui gealaţi îmbrăcaţi cu cămăşi de 
zale. De ce? 

Alt fapt: garda lui personală nu era com- 
pusă din Arnăuţi ci din Levantini, şi anume din 
Galeongii, adică marinari de pe ga/zânelA60) Sul- 
tanilor, foşti pirați de felul cel mai crunt şi pe cari 
adi nu "i mai vedem de cât în operete, der cari, 
până la cucerirea Algerului de către Francesi, 
erai spaima oraşelor de pe ţărmii Mediteranei. 

Galeongii lui Mavrogheni se făcură de po- 
mină în Bucuresci. Pitarul Hristache dice: 

Avea câţi-va spânduraţi, 
In port schimbat îmbrăcaţi,(61) 
Cu nesce mintene scurte 
Numai pân' la brâu făcute, 
Cusute cu găitanuri, 
Şi la brine iataganuri; 
La cap turcesce legaţi, 
Cu şalvari largi îmbrăcaţi, 
Şi cuţa pân' la genuche 
Cu găitanuri pe muchie; 
Cu iminei în picidre 
Și cu genunchele goale; 
Cu mănicile sumese 
Şi prin mâni glânţele dese : (62) 
Galeongii le dicea 
De lângă el nu lipsea. 

  

60) Corăbii mari; Espaniolii ântâiii numiseră ast-fel corăbiele lor 
de transport. —La. Turci, corabiă de răsboi (Şainenu: Zeppezztele fur- 
cescă în limba română, Bucuresci 1885, pag. 45). Ă 

! 61) Adică așa' cum .Bucurescenii nu mai văduseră. 
62) Adică: întru nimic le era să dea cu pușca ori cu pistolul.
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Cu tot discursul dascălului grecesc, cu tâtă 
vederea nu tocmai liniştitâre a gealaţilor imbră- 
caţi cu cămăşi de zale și a fioroşilor galeongii, 
lucrurile merseră bine. La sărutatul mânei, după 

ceremonia de la Mitropoliă,(63) Mavrogheni nu făcu 
nimic. Se potolea singur, de şi focul ochilor nu 
putea s& şi'l stingă. Maipe urmă, în primele dile, 
invită la masă pe Mitropolitul Grigore, bătrân şi 
bolnav, pe Filaret al Rimnicului şi pe Cosma al 
Buzeului, îi cinsti şi "i îmbrăcă cu haine îmblănite 
de mare preţ. Intr'altă di, îndată după sosire, in- 
vită şi pe boeri la masă şi "i cinsti în felurite 
chipuri, de şi toţi Văcărescii, Brâncovenii, Ghicu- 
culescii, Câmpinenii, Creţulescii, Filipescii, Fălco- 
ienii şi Racoviţescii erati cu frica în sîn şi aştep- 
taă din minut în minut s€ "| afzce de sus ori 
din iad.(64 

Se uitai în chipu-i şi înghețai. Şi aveati drep- 
tate bieţii boeri! Mavrogheni era înalt, uscăţiv, 

negru la faţă şi totdeuna încruntat. Era straşnic 
la înfăţişare; vorbia ca şi cum ar fi spart în gură 
sâmburi de măsline. Mișcările i-eraă iuți; nu pu- 
tea s& spună ceva fără a fi dat din mâni şi din 
picidre. 

Adaugeţi portul lui turcesc, cialmaua, pist6- 
lele şi iataganul ce purta totdeuna, și vedeţi decă, 

  

   

i A , ED ap 63) Dionisie Eclisiarcul: Zoe. ci. pag. 16 IAU ASH IN 
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la prima masă domnescă, boerii nu înghiţiră nu- 
mai noduri. | 

Şi âncă! Mavrogheni nu era afucat; nevro- 
patul nu începuse cu faimâsele vzszzi, chzmere, 
nevricale şi 2stevicale, şi mai cu s&mă nu dedese âncă 
peste el, din norocire, obicinuitele atacuri de epilep- 

siă la cari era expus,—atacuri îngrozitâre după cari 
veniaii accese de frenesiă teribila.(65) 

Mavrogheni se ţinea; ferbia în el, der n'a- 
r&ta nimic. Din contră, 

Il vedeai c'o plecăciune 

In cât era o minune, 

dice Pitarul Hristache, istoriograful lui. 
Poporul, neguţătorii cei mici şi boerinaşii ”] 

judecară altfel de cât boerii cei mari, cari '] sciată 
de mai înainte ce fel de om este. Vedându-l că 
aruncă fâră măsură bacşişurile în drepta şi 'n stân- 
ga, şi că, cu tipsiile, se dau sfambo/si66) şi fuz- 
duclzil67) galbeni şi lei essindari, ei începuseră a 
se ferici că le-a sosit Domn cum de mult nu mai 
avuseseră. 

65) Michel de Kogahmitchan: Zlisfoire de la Dacie (Berlin, 1854) 
pag. 430: «D'une imagination dereglee, il Etait souvent attaqut d'6- 
«pilepsie:> 

66) Sfamtol, galben de Constantinopole, care circula în ţâră în 
timpul lui Alexandru Ipsilante. Valora 8 let (Şăinenu: FJemente tur- 
cesă, etc. pag. 95). . 

67) Punducliii, monedă ce circula . în timpul lui Caragea. Va- 
lora 11 lei și era jumătate de /unduc care valora 22 ef (Şăinenu: 
EI, turc. etc. pag. 45).
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Şi toţi mulțămiam dicend 
Că am dobândit Domn blând. 

Nu trecu mult timp, nici măcar uă lună, şi blân- 
deţea lui Mavrogheni se arătă de ce fel este. 

E peste putinţă ca, din «mavrogheneştele 
fapte» ce cun6scem astădi s€ s€ tragă de un psi- 
cholog medic, ca dr. v. Krafft-Ebing, conclusiunea 
sciinţifică şi reală că noul bei al Ţe&rei-Românesci 
avea nervi, sei mai propriu, centrele nervâse, 

bolnave organic, adică din fire,„—cu alte cuvinte 
că Mavrogheni era nebun. 

La el, turburările eraă mai mult frncfiona/e, 

țineau câtă-va vreme şi încetai după un timp 
Gre-care. Chiar de sar cunâsce di cu di viţa lui 
Mavrogheni, — cum se cunâsce pentru vr'o câţi-va 
ani, di cu di, vicţa lui Henric IV, regele Fran- 
ciei,—cine ar pute spune cu deamenuntul cau- 
sele cari pricinuiau turburările, şi causele cari le 
făceau să dispară şi dai lui Mavrogheni posibili- 
tatea da intra în rîndul Gmenilor în tâtă firea, 

cu tare şi petrungătâre judecată? Nimeni, căci 
nimEnui nu i-a venit în gând, ba nici chiar ni- 
menea nu ar fi putut să ţină un ejurnal» amă&- 
nunţit, atât de năsdrăvăniele cât şi de faptele 
bine gândite şi bine săvârşite ale nevropatului 
Domn. 

Pitarul Hristache dice într'adever:
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Incep dup'a mea idee, 
Cu vr'o câte-va condeie, 

- Povestea mavroghenescă 
Din toat' țera românescă; 
Căci nu e după dreptate 
A o lăsa la uă parte, 
Fiind lucruri minunate 
Și peste fire ciudate; 
Intemplări nepomenite 
Şi fapte neaudite, 

der nu spune decât fârte puţine dintr” aceste «ne- 
audite fapte». 

Noi vom înregistra pe cele mai caracteristice 
ce ni S'aii păstrat de istoriă, de cronicari şi de 
alţi scriitori. 
Sin prima liniă fa schimbarea la faţă a lui 
Mavrogheni în _relaţiunile sele cu Înaltul cler şi 
cu boerii cei mari. Îi invitase pe rând la masă şi 
se purtase cu fiă-care dintr'ânşii «cu atâta ple- 
căciune în cât era o minune». Avuse Gre acestă 
bună, prieten6să şi blândă purtare, pentru că era 
atunci în tâtă firea, seu din ze/emea, din acea 
ironiă împinsă la estrem, care este una din no- 
tele generale ale secolului XVIII în Apus şi 6re- 
cum la Răsărit, în clasele cârmuitâre ?(68) 

Ori-cum ar fi, îndată după aceste mese, cari 
avuseseră resunet în trepta baş-boerilor ţărei, Ma- 
vrogheni cere fiă-căruia, după stare şi putere, 
câte 10, 20, 30 şi până peste 60 de pungi de 

  

68) Das vărige Zahrhundert spăttele. ....... dice un istoric german.
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bani.(69) S& nu dai, era prăpădul lui Dumnedeu! 
De aceia, dai merei bieţii boeri, dau în Bucu- 
resci şi dai în Craiova, căci acolo audise Domnul 
că s& derimă de vechime casele domnesci. Ceru 
parale s& le facă şi, bine înţeles, nu le făcu. 

Sta la Divan cu boerii şi judeca pricinele ce 
i se înfăţişaui. Nici nu. cresta pe boeri. Hotăra 
singur, şi hotăra adesea ast-fel că poporului şi 
boerinaşilor judecăţile « mavrogheneșci» le plăcea: 
fârte. Nu se gândia la nimic; judeca după cum 
îl răpedia fantasia. Lui Văcărescu i-e ruşine se “i 
scrie faptele, atât i se par de smintite şi de ne- 
demne(70). Adi âns&, nasce întrebarea cum se făcea 

de se judeca în cele mai multe rânduri aşa că 
poporului el plăcea, iâr faima populară 'l repre- 
sinta, după cum vom vede mai la vale, ca pe un 
eroii din poveste, cu multe şi felurite daruri în- 
zestrat. 

Bătea şi bătea de sventa, der iubia. Niciun 
Domn n'a pus ca Mavrogheni mai deplin în prac- 
tică proverbul frances gaz ame ben, châtie den, 
Diua nămeda mare, s'audia prin Lipscani, prin 
ulițele şi ulicirele cari duceau spre mănastirea 
S-tului Gheorghe-Noi, ori prin ulițele industriale 
de lângă Curtea-Vechiă un tropot repede de cai. 
Cine era? Mavrogheni călare, cu picidrele g6le 

  

69) Dionisie Eclisiarcul : Crozograf. în Zes. de Mon. îstor. vol. 2, 
pag, 192. 

70) storia Împăr.. Otomani, în Tesaur de on. îstor. vol. 2, 

pag. 293. !
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în iminei și urmat de vr'o câţi-va ga/rongii. Vai 
bieţilor băcani, brutari, cavafi, cojocari şi alte 
bresle. De-i prindea cu. ocaua mică, ori cu musca 
pe căciulă și :miţa în sac, îi zăpăcea în bătăi când 
nui scurta de uă palmă(7), der îi şi apăra de 
boeri şi 'n: contra nedreptăților, €r plângerile lor 

„aveaii răsunet în inima Domnului. 
Nu sta locului nici uă dată. L/apuca să plece, 

Şi pe unde nu gândeai, 
P'acolo îl întâlniay; 
Tiptil, pe jos s&i călare, 
Prin târg scă prin mahalale, 
Une-ori în port turcesc, 
Alte-ort călugăresc, 

Când era tiptil sâi în port călugăresc, pe la 
2—3 după prând, îi plăcea mai cu s&mă să vi. 
siteze bisericele. Din poruncă domnâscă,— şi. po- 
runca lui Mavrogheni însemna ceva, — preoţii de 
rând în s&ptămână erau datori să stea de dimi- 
ncță şi până scra, ba chiar şi nGptea în biserică, 
pentru a respunde la cererile evlavioşilor(2). Vai 

  

71) Pitarul Hristache dice: 
Că de o mică pricină 
Te pomeneai că "1 anină, 

Vedea! colea și colea 

Câte unul atârnat, 

De o şandramă legat, 
72) Dionisie Eclisiarcul: 0. cit. certifică faptul la pag. 168, & Pitarul Hristache ni'1 zugrăvesce cu reuşite amănunte,
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preotului care nu ar fi fost în biserică în diua 
când lar fi hărăzit mânia lui Dumnedeii cu uă 
visită d'a lui Mavrogheni! Acela mai bine s€ fi 
intrat în gaură de şerpe.—Pătimiseră popii foc şi 
pară şi 'n vremea lui Constantin Mavrocordat, 
când îi închidea cu d'a sila prin biserici ca s€ “i 
facă burduf de carte(73), der ca acum nu văduseră 
spaimă şi fior mai diavolesc. 

Şi stai bieţii popi săracii 
In spangă, scii, ca soldaţii, 
Toată giua nelipsiţi, 
Uitându-se pe la sfinţi, 
Avendui parigoriă 
La a lor melancoliă. 

Plimbările domnesci, adică cu alaiu de curte, 

ale lui Mavrogheni se asem&nai în privinţa năs- 
drăvănielor cu acelea ale lui Iancu Sasul, Dom- 
nul Moldovei, care se plimba în miedul verei cu 
saniă de os.(74) 

D. lon Ghica spune despre aceste faimose 
plimbări următârele: 

«După prând, răsturnat într'uă caleşcă poleită, 
«trasă de patru cerbi cu cârnele de aur, eșia la 
«plimbare, înconjurat de ciohodari(75) cu fuste 

73) Cronicele Kogălnicinu, tom. IUL, Cronica lui Ienache Kogălni- 

.cenu; pag. 203 şi pag. 213-214. — D'atunci pote şi locuţiunea: e! ce 
atâta carte? că n'o să te faci popă! 

74) Miron Costin, loc. cit. pag. 235. 
75) Ciokodar, slugă domnâscă; baș-ciohodar, ântâiul cămăraș al 

palatului. (Şainenu: op. cit. pag. 32).
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«albe şi ișlice rotunde din cap de samur în cap, 
«de arnăuţi şi de soitarii(75) cu căciuli lungi de 
«postav pestriţ, împodobit cu câde de vulpe şi 
«clopoței, cari jucau chiocecurile pe lângă trăsura 
«domnâscă, se strimbau la trecători şi insultaă 
«femeile cu vorbe nerușinate. Cu ast-fel de alai 
«mergea de 'şi bea cafcua şi ciubucul lângă ha- 
«vuzul din frumosul chioşc de la Isvorul Tămă- 
«duirei, în sunetul surlelor şi tobelor, al meter- 
«hanelelor(77) şi tumbelechiurilor(78). » 

Când te chiăma la Palat, te puteai spovedi 
ȘI griji în t6tă voia, căci numai de întors, ori 
sdravEn, ori vii, nu erai sigur. Cât dura au- 
dienţa, cei de acasă te jăliat ca pe un mort. 

Te apuca fiorul de la intrare în palatul 
domnesc, | 

Dacă mergeai și la curte, 
Vedeai altele mai multe; 
Te uitai prin spătăriă, 
Ră&mâneai la aporiă: 
Vedeai săbii ferecate, 
Tot prin păreţi spândurate; 
Mai pistâle, buzdugane, 
Mazdrace (79) și iatagane, 
Suliţi, hangere, cuțite, 
Ca acele ascuţite ; 
Măciuci, mai pusci ghintuite, 
Toate prin păreţi lipite. 

76) Soitariă, paiaţă. 
77) Mehterhanea, bandă de musicanți, 
78) Tumbelechiii, cimbale. 
79) dlazdrac, suliță sâi măciucă.
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Te 'nchinai şi intrai în odaia domnâscă, di- 
cendu'ţi: ce-o vrea Dumnedeii, uă morte am |! 

După mătăniele şi inchinăciunile cele mai 
adânci, în timpul cărora laudiai bufnind şi sfo- 
răind, cutezai a ridica ochii asupră-i. Groza te 
făcea s€ pleci îndată speriatele-ţi priviri. 

Că'l vedeai c'un hârz străin (80) 
Nu semăna a creștin; | 
Când îl audiai vorbind, 
Incremeniai tremurând 
Din damuit şi din chiafir, 
Şi din as şi din ca/air(8r) 
Nu'l mai puteai potoli, 
Nici a'l mai inconteni. 

Sunt fârte puţini contimporanii cari au pu- 
tut scu timp ati avut s&-l privescă în faţă, — căci 
cine scie ce ar fi citit nevropatul în oglinda o- 
chilor interlocutorului s&iă. 

Tocmai pentru că sunt puţini la numer aceia 
cari s'au uitat drept în faţă-i ca s&l vedă ce fel 
de om si de feră este, ai născut îndată, nu- 

  

80) In colecţiunea de portrete a Academiei Române nu se află 
portretul lut Mavrogheni, pe lângă acelea ale celor-alţi Domni fana- 
rioți. Lăsatu-s'a să i-lii facă vre-o dată? Nu scim. Ceia ce cunâscem în 
privinţa chipului săi sunt datele cronicarilor şi străinilor călători. — 
De altmintreli, acestă figură trebuia să pironâscă cu tăriă atenţiunea 
privitorului, de 6re-ce un ofițer austriac, venit ca spion în Bucuresci, 
o schiță în taină şi apoi dete schiţa unui tâmplar din Sibii, care avea 
un deosebit talent in gravură, să i-l graveze în cupru. Engel: Geschichte 
der Walachey und der Moldau (Halle, 1800) tom. Îl pag. 52. 

81) Injurături turcesci.
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mai peste 1o—15 ani, vă mulţime de fabulâse 
caracterisări ale chipului şi însuşirilor lui Mavro- 
gheni. 

Poporul dicea că : 
«Mavrogheni era un Arap negru, cu buza 

«de uă palmă, cu colții scoşi afară ca de mistreţ, 
«cu uă a doua gură la cefă, pe unde scotea 
«Osele când înghițea mielul neamestecat;» 

scu că: 
«Mavrogheni avea dinţii de oţel; îi aduceau 

«saci cu rubiele şi cu icosari, îi băga în gură, îi 
«făcea praf cu dinţii, şi apoi îi înghiţia ;» 

scă că: 
«Mavrogheni era scris pe mână şi pe pi- 

«cidre cu slove turcesci pe sub piele, tipărite cu 
«ierbă de pușcă ca să nu se lipescă glonţul de 
«densul. Ce a mai tras Paşa de Rusciuk pene la 
«omorît; numai cu iataganul i-a venit de hac(82), 

Tâte aceste caracterisări, asemenea celor 
din miturile nâstre populare, plecă de la un punct 
adeverat şi cresc apoi prin bogata fantasiă a po- 
porului. Faptele şi firea lui Mavrogheni le justi- 
fică pe tote. Căci, într'adevăr, când apuca sdra- 
ven, când era 'n frenesiele ce urma după ata- 
curile de epilepsie şi i se «făcea» înaintea. ochilor 
câte 'n lume şi 'n sâre, Mavrogheni devenia ca 
uă ficră selbatică. Diua ori nâptea, se scula, alerga, 
răcnia. Trebue s& facă mişcări violente, st fugă 

82) lon Ghica: Scrisori (ediţ. 1887) pag. 503 — 505.
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unde-va, să se perdă de el însuşi, s& scape de 
vedeniele ce'l chinuiaă. 

In asemenea moment îngrozia Bucurescii aler- 
gând ca nebunii în g6na calului pe tâte ulițele 
oraşului şi sberând mai tare ca ga/zougzi cari "l 
urmau desmetici, faimosul strigăt /anpâr Vaar! 
(foc 1). (83). 

Tot când era în asemenea escitaţiuni şi căl- 
duri chinuitâre, el sui pe marele negustor d'a- 
tuncea, Stefan Băltăreţul(54 în turnul Colţei și'i 
dise rânjind ; «Scii cam visat adi n6pte pe sfân- 
«tul Nicola şi mi-a spus s& te asvârl de aci jos?» 
— ler când Băltăreţu îi r&spunse după îndemnul 
lui Sava care "i însoţia: «bine, Măria Ta, der şi 
«ei am visat pe sfântul Spiridon care mi-a cerut 
«să-i aprind uă lumînare de so de pungi de bani, 
«şi decă voii muri, cine s€ i-o apringă? — Ma- 
vrogheni, cu mobilitatea estremă a nevropaţilor 
şi a nebunilor, îşi schimbă (5) ideia, şi Băltăreţu 
scăpă cu vicţă pentru a mai face cunoscinţă şi 
cu alte primejdii în vremea Muscalilor lui Milo- 
radovici (56). 

83) I6n Ghica: Conzorhiri Economice (Bucuresci 1879) vol. II, 
pag. 560. 

84) A se consulta, în privința acestei personalități atât de cu- 
ri6se, una din cele mai frumâse Scrisor! ale d-lui I6n Ghica (05. ci. 
pag. 491-515) şi din Documentele Odobescu, vol. III, pag. 197. 

35) E în de obşte cunoscut faptul ce i sa întâmplat d-rului 
Tausig la lași la Golia. Singur c'un nebun, acesta vrea s&'l arunce pe 
uă ferestră. Cu sânge rece, doctorul îi dise: nu e trâbă mare să sari 
de sus jos, ci de jos sus. — Atunci, du-te ce. sări de jos aci sus, gise 
nebunul dându-i drumul. | 

86) Din memoriul generalului comite de Langeron.



158 Nicolae P. Mavrogheni 

Când nu era ?n călduri, Mavrogheni pricepea 
forte bine ce este şi ce nu este de folos pentru 
Domniă şi popor. Hrisvele pentru cişmelele Bu- 
curescilor, măsurile luate pentru darea dreptăţei 
de o potrivă la tâtă lumea, spaima ce băgase 
în mituitori şi 'n hoţii de drumuri, paza ţerei în 
contra, serhaflâilor, hrisovul) pentru slujba spă- 
tarului, cărţile de judecată, proclamaţiele sale 
către ţcră(88) şi corespondința cu ambasadorul 
Franciei) de la Constantinopol nu ni'l arstă ca 
pe un nebun, icr modul cum sciu de la început 
s€ aducă la respect pretenţiunile Austriei în ces- 
tiunea pășunatului vitelor venite de peste munţi (90) 
ne probâză că, Român ori neromân, ori-ce Domn 
al ţerei a căutat să înfrene şi pe terenul econo- 
mic poftele nemăsurate ale puternicilor noştri 
vecini, | 

Ce e dreptul Ensă, pe boeri nu putea s&'i 
sufere nici cănd era în linisce, nici când se sbătea 
în alucinaţiuni. Cu ei era cumplit şi cumplit fără 
mesură. 

De uă parte încetinimea boerilor şi prudenţa 

87) Revista Ptorică a Archivelor României (Bucuresci 1874) Hrisâvele din 27 Aprile 1787, din 20 Marte 1787. . 
38) /bid. anaforaua boerilor către Pârtă din 22 Aprile 1787.— Serhatlii sunt Turcii mărginași, 
89) Docum, Odobescu, vol, II, scris6rea lut Mavrogheni către q. de Choiseul-Gouffier din 9 Novembre 1787 şi răspunsul ambasadorului frances de Ia începutul lui 1788. 
90) Engel: Geschichte d, Moldau und d. Vatachey, tom. Il, pag. 52. — V. şi Hurmuzake: Doc, ciz.
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lor împinsă pEn€ la estrem der fârte necesară în 
vremurile acelea (91), de altă parte moliciunea lor 
firescă, maiestatea tembelă şi repulsiunea ce sim- 
iau pentru ostrovenul hoţ de mare, scotea pe 
Mavrogheni din ori-ce răbdare. Şi nu era grei 
pentru acest nevropat s&şi perdă la minut să- 
rita şi din om s€ devină ficră. Avea cu boerii 
uă purtare care “i băga în păment. Intr'un rând, 
cu un dispreț brutal, dise unuia din başi-boerii 
care avusese curagiul s€&'i spună câte-va din păsu- 
rile țerei: — «Decă ar fi voit Dumnedei cu ţera 
casta, nu me€ trămitea pe mine Domn» (92), —cu- 
vinte tipice şi cari zugrăvesc forte bine pe Ma- 
vrogheni. 

In Divan sei în odaia domnâscă, stând de 
vorbă cu unul să cu mai mulţi boeri, de odată, 
din chiar-senin, lapuca şi, bătendu-se cu pumnii 
în cap şi smulgendu-şi păr din barbă, răcnia cât 
îi lua gura ; 

— Nu sciți ce am visat adi-n6pte? 
Povestirea visului scă a vedeniei era totdeuna 

urmată de ceva care numai plăcut nu era pentru 
boeri(93). 

Când surghiunea, după cum vom ved€ că 
va surghiuni pe cei d'ântâiu boeri ai ţărei,. Mavro- 

91) Se va ved€ acâsta în capitolul III al acestui studii. 
92) Ion Ghica; Cozvord. Econom. vol. 1L, pag. 560. 
93) Şi cu cocânele de boeri tot ast-fel era. A se citi în discursul 

de recepțiune al d-lui Ion Ghica la Academia Română, despre /oz 
Câmpininu, cele ce Mavrogheni făcu mumei acestuia, Luxandra Câm- 
pin€nu.
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gheni plângea împreună cu boerul nenorocirea ce 
cădea asupra capului acestuia, apoi, la plecare, 
rînjea dicendu-le cu batjocoritâre ironiă: za40v xars- 
Bddiov, doxovra! — călătoriă bună, boerule !(94) 

Tot ca semn de enorm dispreţ pentru îndă&- 
r&tnicia boerilor, el îşi făcu ca clucer calul set 
de călăriă, pe mult cunoscutul Zalabaşa, şi 
îmbrăcă—tocmai cum odinidră Caligula calul seu 
Incitatus,—în mare pompă cu un caftan anume. 

Şi icrăşi, pentru a 'şi ride de boeri, dede pe 
rând încrederea sa nemărginită şi, firesce, cârma 
afacerilor ț&rei, unor 6meni ca Peracarul, Ioniţă 
Papuc, Dimitrăchiță  Turnavitu, şi ostrovenului 
Sava, celebru mai târdiă sub numele de <Cămi- 
narul» s&i «Bimbaşa Sava»(95) 

Perdicarul îi plăcuse pentru că “i citea în 
stele, îi descoperea în fie-care di câte uă taină a 
viitorului și "i spunea, cum dice şăgalnic Pitarul 
Hristache, nisce cprzpczuni de minune» . 

Ioniţă Papuc,(95) ciocoii desăvârşit ca Andro- 
nake Tuzluc şi ca Dinu Păturică ai lui Pelimon, 
era un lipsit de orice credinţă, de ori-ce lege, 
gata la tâte crimele şi infamiele. La Craiova, 
unde Mavrogheni îl trămise caimacam se făcu de 
pomină. Ghicea pe «nedate bobii> pe cine are 

94) Ion Ghica: Convorbiri Eron., tom, 599. 
95) SE adaugem pe lângă aceștia și pe un Deșliu despre care 

nu sciii nimic, de cât că Pitarul Hristache ne spune că a fost la mare 
cinste şi apoi a căgut într'uă adâncă disgraţiă. 

96) Dionisie Eclisiarcul : op. cit. pag. 176.
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şi pe cine n'are bani, întocmai ca faimosul delator 
Chrisogon din vremea lui Sila. 

Sava de la Patmos(97 era, pâte p'atunci, 
capul ga/zongizlor; curagii neînfrânat de ienicer 
ŞI şireteniă vulpescă de Grec; soţ nedespărţit al 
Domnului ; totdeuna faţă la scenele ce Mavrogheni 
făcea boerilor. 

Cel mai însemnat Ens€ dintre toţi favoriţii 
lui Mavrogheni fu cel d-al patrulea, 

Adică-te Turnavitul 

Dimitrache, pricopsitul.. 

Cu acesta Mavrogheni era trup şi suflet: 

Ori-ce i-ar fi arătat, 
Nu eșia dintr'al săă sfat. 
Atât i-se încredințase, 

o Ay , În cât pe toți îi uitase. 

Şiret seu tot cu păseri în cap, Turnavitu(98) 
era tocmai omul care se potrivea «aidoma» cu 
Mavrogheni. Tâte năsdrăvăniele ce născeaă în 
imaginaţiunea superescitată a stăpînului, Turnavitu 
le găsia forte firesci şi fârte lesne de îndeplinit. 

97) Pitarul Hristache. 

98) Fii stii rude ale lui Turnavitu ati trăit până mai încâce. 
Inainte de acest «Dimitrăchiţă> “care speriase Bucurescii, găsesc pe un 
Alexandru 'Turnavitis, dascăl de limba grecâscă la colegiul din Bucu- 
resci pe la 1752 (Chassiotis: Z'instruction chez des Grecs, pag. 80). 

34,133. . 1
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Era deştept şi era «pişicher» şi «pehlivan»; asur- 
dia pe Mavrogheni cu planuri şi cu vorbe. Repu- 
blicanii francesi din Bucuresci şi Grecii cari, tot 
în Bucuresci, plănuiai cum at s& pună icrăşi 
crucea pe cupola Sântei-Sofia din Constantino- 
pole erau prietenii săi. Cu aceştia, Turnavitu dis- 
cuta cum avea s€ libereze vechiul imperii al Bi- 
zanţei din mânile 

Tov dyoiav Movooviudvwy, 
Tis Eliddos Tv Tvodvvav. 

Hortolan, negustor frances din Bucuresci(99), 
Emile Gaudin la Constantinopole, Rhigas tot în 
Bucuresci (1%) înfierbintai pe Turnavitu, i&r acesta 
scotea pe Mavrogheni din tâte răbdările omenesci. 
Era, într'adever, timpul desperaţilor, /2 7ăone des 
saus-culottes 09), «vremea apelpisiţilor>, 4 zrrogi 
Ziv Gr sÂzrLoutvuv.(102). 

Ast-fel de om fiind(o3) şi ast-fel de Gmeni 

  

99) Docum. Odobescu, scrisorile lui Hortolan către Emile Gau- 
din, la pag. 95 şi următ.—A se ved€ şi /a Revue de Gtographie (Pa- 
ris 1881). Aprile.—Cf. Bălcescu: Sp. /ârz Cantacuzen, în Magaz. Istor. 
I, pag. 199, 

100) Aevue de Gâographie (1831, Aprile) studiul lui Ubicini : 
Za grande carte de la Grâce par Rhigas. 

101) Din scrisorea lui Hortolan, ma! sus citată. 
102) lon Ghica: Cozvoră. econowi. tom. II, pag. 558. 
103) Nu 'nţeleg cum F. Wa, ataşat pe lângă ambasada lor- 

dului Strangford la Constantinopole şi autor al unui interesant Voyage 
cn Turguie (trad. Paris. 1825) dice (pag. 222) că Mavrogheni a servit 
de model autorului operei englese intitulată Anastase. — Ce e drept, 
nu cunosc acestă lucrare.
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având în giuru-i, Mavrogheni începe lupta în con- 
tra Ruşilor şi în contra Nemţilor. 

II. 

P'atunci trăsniaii tunurile 
De le mergeati fumurile; 
De trăsnet mult și de plesnet 
Iţi sbura părul din creștet. 

(Pitarul Fristache) 

In prima s&ptemână a lui August 1787, Tur- 
cia declară re&sboiu Rusiei. 

De şi nepregătită, împerătesa Caterina puse 
îndată în mişcare dou& armate: una sub comanda 
principelui Potemkin care avea să opereze în Cri- 
meia, cr alta sub comanda feldmareșalului, Petre 
Romantzov, care trebuia s€ intre în Moldova şi 
de aci, de va pute, să se cobâre din victoriă în 
victoriă spre Dunăre. 

In virtutea tractatului încheiat cu Caterina în 
contra “Turciei, losef Il declară, şi el, r&sboiă Sul- 
tanului în lanuariă 1788. Printr'uă greşelă care 
1 va costa mult, armatele s€le îşi întinseră îndată 
linia de bătaiă de-a lungul fruntarielor, cari se- 

parai atunci statele imperiului habsburgic de pro- 
vinciele stăpânite în fapt de Abdul-Hamid. 

Resboiul tuna şi avea să tune mereii din tâte 
părțile. 

Timpul acesta era cel mai potrivit cu dorin- 
ţele, cu pofta de năsdrăvănii, cu firea cea sucită 
şi înflăcărată a lui Mavrogheni.
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Îndată ce Pârta declară r&sboii Rusiei în- 
chidend ca de obiceiă pe ambasadorul acesteia, d. 
de Bulgakow, la Șepre-Zurnuri a), Mavrogheni 

săltă în sus, şi capitala Ţerei-Românesci deveni 
de uă dată un lagăr mare. 

Mavrogheni voia s€ jâce acum un rol ne- 
muritor. Dorinţa lui adâncă era ca istoria s€ "i 
dea un loc de frunte printre suveranii Europei 
orientale, şi ceia ce '] chinuia fârte era, tocmai 

acum, faptul că gazetele germane nu '] luai în 
serios şi nu "i recunosceai ceia ce viitorimea avea, 

—el era convins—s€ "i recunâscă cu prisosinţă.(2) 
Pentru a 'şi îndeplini menirea cea strălucită 

pentru care se credea chiămat, Mavrogheni ju- 
decă, nu fară cuvent în vremurile acelea, că uă 
puternică şi numer6să armată '] va ajuta fârte la 
acesta. 

De aceia, dede veste în Turcia, în Serbia și 

1) Odobescu: Documente, vol. II, pag. 47. — Choiseul către 
Montmorin, scris6re din ro Septembre 1787 : con a fait arrâter M. de 
Bulgakow le 15 Aocât», : 

2) Anastase ou Mâmoires Pun Grec, ferits ă la fin du X VIlZ-ime 
sidele pas M. Thomas lope, traduse din limba englesă de d. Defau- 
conpret, (un vol. în 8. Paris, 1847). Semnalasem cartea fără s'o cu- 
nosc, după indicaţiunea lui Walsh, autorul unul Popage ex Turguie. 
Onor. d. Francudi, profesor la facultatea de litere din Bucuresci, o po- 
sedă. și a, bine-voit a mi-o împrumuta, iâr onor. d. Stefan D. Grecânu, 
un iubitor neobosit al istoriei nâstre naţionale, mi-a reamintit traduc- 
țiunea francesă a lui Defauconpret a părților privitâre la istoria româ- 
nescă a, lui Mavrogheni, și pe care a publicat-o în Românul din 1861, 
luna lui Ianuariii, Ceia ce ne spune grecul turcit, Anastase-Szlim Sotiri, 
eroul volumul lui Thomas Hope, se potrivesce întocmai cu cele ce 
luându-ne după fapte, am spus şi noi în primele capitole ale acestut 
studii. ”
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pretutindeni că l€fa ostaşilor şi 'n genere a 6me.- 
nilor buni de luptă este la dinsul mai mare de 
cât în Turcia şi la alte puteri.(3) Indată ce faptul 
se audi, uă mulțime de Turci, Albanesi, Greci şi 
alte n&muri sburară spre Dunăre, o trecură şi se 
abătură ca locustele asupra Bucurescilor. 

Cu cât acestă mulţime era mai mare, mai 
sgomotosă, mai neunită în dorinţele şi n firea ei, 
şi cu cât mai numerâse erai greutăţile ce ea pri- 
cinuia ţ&rei şi Domnului, cu atât Mavrogheni se 
simția mai bine, mai în ferbere, mai escitat. În- 
chipuirile şi demonii cari ”] chinuiai îi dederă 
pace; alte vedenii îi deschiseră uşa măririlor ne- 
întrecute, când ochii lui Mavrogheni v&dură cum 
furnică în Bucuresci cu miile 

Unul și unul delii, 
Răsgrădeni și Vindilii, 
Hotineni, Nicopoieni, 
Șiștoveni, Turtucăeni, 
Manafi, Arapi, Anatoleni, 
Dancalici şi Giurgiuveni,(4) 

veniţi, toţi pe 'ntrecute, din causa lefilor fârte 

3) Cu atât mat mult cu cât în Turcia era de datoriă pentru 
orice bun Musulman să mergă la 6ste fără nici ui plată în contra 
(hiaurilor.— Văcărescu: /sfor. Împăr. Otom. în Zesaur de Mon. îstor. 
tom. ÎI, pag. 294. 

4) Pitarul Hristache : Zsforia faztelor mavroghenesăă, publicată în 
Buciumul lui Cesar Boliac, (lanuarii-Februarii 1863, m-rile citate în 
primele două capitole ale acestui studiii. — Vizd;/ii, pote greșit în loc 
de Vidinliă. ”
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mari, ce Mavrogheni făgăduia într'una, der pe cari 
nu le dede mai nici uă dată. 

In acest sdrăngănit asurditor de arme, nota 
care e frumâsă, care esaltă patriotismul Pitarului 
Hristache şi care ridică Gre-cum pe Mavrogheni 
în ochii viitorimei, este încercarea ce el făcu de a 
forma un corp de armată, compus din Români 
de ţeră. | 

Ostaşi români în timpul Fanarioţilor! — &că 
un lucru pe care numai un Mavrogheni '] putea 
găsi, el singur din şirul Domnilor cari se urmară 
de la 1715 până la 1821. 

Mai încredetor de cât Zilot Românul(5) în 
virtuțile r&sboinice ale ţăranului român, Pitarul 
Hristache admiră cu drag acest simbure de ste 
românescă prin rândurile căreia se găsiau pâte 
flăcăii cari vor fi pandurii lui Tudor la 1821. 

Pitarul dice : 

Ier pe Românii de ţeră(6) 
Cei strinsese de pe-afară, 
După ce le făcu 1efăQ7), 
li mai puse la uă trebă 
Ca să înveţe şi mustra 
Să sciă s& dea cu pușca, 
Apoi să stai să privesci 

  

5) Nu găsesc pasagiul anume; sciii Ensă sigur că el se găsesce 
s6i în Cronica lui Zilot, ediţ. d-lui B. P. Hasdeii, sâii în studiul d-lui 
Gr. “Tocilescu asupra lu Zilot din Rezista pentru Istoriă, Filoloşiă şi 
Archeoloziă. 

6) Pe ţărani. 
7) Pe care nu le-o plăti nici uă dată,
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Şi cu drag să pomenesci 
De Românașii voinici, 
Incălţaţi toţi cu opinci; 
SE te fi dat la uă parte, 
SE vedi regule curate: 
Cât eraii de drăgălaşi 
Şi născuţi a fi pușcași! 
Se mira care-i vedea 
Şi la ei gura căsca, 
Că păreai caii fost catane 
De când ai eșit din f6le. 
De aşa mustră curată 
Se tot mira lumea tâtă, 
Cum mergeaii peste câmpiă 
Mândrii şi cu veseliă. 
Grecii, ca nisce măgari, 
Se mirai de opincari, 
Cari, de când s'a născut, 
Puşca 'n ochi nu aii vădut; 
Pe cari îi credeaii mișei 
Neslujindu-se cu ci. 
Căci ei, când veniaii în țcră, 
Intra cu 6meni de-atară; 
Şi buni pentru ostășiă 
Nu credeaii Români să fiă. 
Şi-acu *'n 6ste de-i punea 
Mai multă fală făceau. 

In privinţa armatei lui Mavrogheni şi 'n deo- 
sebi a simburelui de armată naţională, Dionisie 
Eclisiarcul scrie într'acelaşi spirit, der cu mai 
puţine amănunte de cât acelea ale patriotului 
Pitar.
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Eclesiarcul dice (8): 
«ler Domnul Mavrogheni âncă at pus 6ste 

estrăji pe marginea ţărei, Turcii beşli (9), cu că- 
«petenii beşiii, agale şi odobaşi, 6sfe dz ră; 
«că făcuse căpitănii cu steguri frumâse, zugrăvite 
«cu sfinţi, îmbrăcându-i cu capoduri domnesci, 
«dându-le și lefi, numind căpitănia lui Sf. Gheor. 
«ghe, şi ai lui Sf. Dumitru, şi ai lui Sf. Teodor 
«Tiron și a altor sfinţi». 

Pe lângă Românii pe cari formase în corp 
şi “i învăţa czepu/e/e curate» ale resboiului, pe 
lângă Turcii cari, în loc să plece în lagărul Vi- 
zirului, năvăliau spre Bucuresci unde |i se spusese 
că vor ave 10 lei pe lună de călăreț şi şepte de 
de pedestraşi (10), Mavrogheni mai primia, ba âncă 
cu mândriă şi în ciuda vizirului şi paşalelor de pe 
marginea Dunărei, pe toți enicerii nemulțămiţi şi 
desertori cari plecaiă de sub stegurile Padişahului, 
colindând provinciele turcesci şi 'n urmă se opriau 
tot peste Dunăre, în ordiele lui Mavrogheni (1).- 

Grecii cari credeai, ca Rhigas, că Mavro- 
gheni va jertfi acestă armată pentru liberarea 
patriei eline, după ce se va sfârşi resboiul cu 
Rusia şi Austria, — Români, Arnăuţi, Turci din 

  

8) Chronographul, în Tesaur de Aon. Îstor. vol. 2, pag. 173. 
9) Beșii, soldat de frunte, în Şăinânu: Flemente teurcesăă în 

limba română. — Tot ast-fel : ag va să dică comandant, ir odobașa 
căpitan. 

10) Văcărescu: 04. cit. pag- 294. . 
11) Choiseul către Montmorin, scrisâre din 25 August 1787, în 

Documente, vol. II, pag. 47.
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tâte provinciele imperiului, eniceri desertori, vre-o 
câţi-va Francesi şi în fine felurimi de felurimi de 
« Vântură-Ţeră» cari mişuiai prin Bucuresci(12), 
— toţi aceşti ostaşi cari treceau peste 6ooo de 

Gmeni('3) nu mulţumiau pe înflăcăratul Domnitor. 
De ce? 
Pentru că, trebue s&'şi fi dis Mavrogheni, uă 

armată nu merită pe deplin acest nume, când nu 
are artileriă. Deci, s& organisăm artileria! Câte 
fură tunurile ce cumpără de afară, câte ceru de 
la Pârtă şi câte găsi în eră la 'nceput, nu sciti(!4). 
Ceia ce d. de Choiseul-Gouffier, ambasadorul 

Franciei la Pârtă, scrie ministrului afacerilor străine 

din Paris, comitelui de Montmorin(!5), e privitor 
numai la eserciţiele, la însemnătatea militară a 
artileriei lui Mavrogheni şi la persâna aceluia 
care o comanda. Şi sciți cine era acest eZogrz- 
Başa» mavroghenesc? Nimeni altul de cât un că- 
lugăr frances de la monastirea Cordeliarilor din 
Pera (6), 

12) Nu era naţiune care st nu aibă atunci la Bucuresci unul 
sti mai mulți din fiii să, — V. Thomas Hope: og. cît. traducţ. Gre- 

ceanu. 
13) Fotino: /sforia generală a Darie, cap. lui Mavrogheni. 
14) Probabil că avea mai mult de cât 20 de tunuri. — V. Vă- 

cărescu: 04. cil. pag. 301. 
15) Scris6re din 25 Noembre 1787, în Odobescu: Documente, 

Il, pag. 49. , 
16) O spune d, de Choiseul în scerisârea citată mai sus; v, şi 

Lonce Pingaud: C/oiseul- Goujfier, pag. 213.
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De când baronul de Totti? şi inginerul 
frances La Fitte(:8) reorganisaseră artileria Sulta- 
nilor Mustafa III şi Abdul Hamid, Francesii, fiă 
chiar călugări, se bucuraă în Orient de uă vedă 
neîntrecută într'acesta privință; eraă adică, cum 
ar fi dis Pitarul Hristache, erai Zopezi, «de când 
eşiau din fâle>. 

Mustra «Românaşilor voinici, încălțați tot cu 
opinci», sosirea neîntreruptă a acelor «vintură- 
lume» mai sus înşirați, pregătirile r&sboinice Şi, 
mai cu scmă, visitele ce Mavrogheni cu galeongii 
lui făcea corpurilor de armată, schimbaseră Bu- 
curescii într'un fel de balamuc militar. — Obici. - 
nuiți. cu liniscea aprâpe mârtă a celor-l-alte domnii 
fanariote, bătrânii negustori şi bătrânii boeri ai 
capitalei credeai că cu adevărat a sosit vremea 
de apoi, şi că «pozna> de Mavrogheni nu este 
altul de cât Antechristul cel vestit de prooroci. 

Der tunurile pe cari dilnic călugărul frances 
le încerca în şi pe lângă Bucuresci ! 

Pitarul Hristache, care reuşesce  adese-ori 
forte bine a surprinde nota pitorescă a situaţiunei, 
dice în privinţa artileriei mavroghenesci: 

P'atunci trăsniaii tunurile 
De le mergeaii fumurile; 

  

17) Aemoires du baron de Tolt sur les Ti urcs et des Tatars (Amsterdam, 178ş, 2 vol). Zassin. — V. şi documentele din luniii 
1767 şi Maiti 1769. 

18) Documente, vol, II, pag. 45 și urm,
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De trăsnet mult și de plesnet 

Iţi sbura părul din creștet(19). 

De şi scia ce va să dică lagăr, luptă şi oraş 
care se pregătesce de r&sboiu, Anastasie Selim 
Sotiri, Grecul ale cărui memorii le scrie Thomas 
Hope, când sosi în Bucuresci, tot se miră de 

atâta lume, de atâta sgomot şi de atâtea pregă- 
tiri făcute cu iuţela și năsdrăvănia, proprie lui 
Mavrogheni. 

Spaimă şi grâză în tote părţile; nimeni nu 
crâcnia, singur Mavrogheni respira liber. Eratt 
vremurile lui; venise în fine timpul pe care alu- 
cinatul '] v&duse 'n vis şi aievea. Voise s€ joce 
un rol în istoriă(20) cu riscul chicr de a 'şi frânge 
junghiătura, când ar fi fost s€ facă saltul mortal. 
înaintea posterităţei. Il juca acum, ajutat de în- 
tâmplări şi de neînfrenata lui fantasiă. 

De când d. de Bulgakow fusese, cu turcescă 

politeţă, învitat s& 'şi mute locuinţa la închis6rea 
de la Şepte-Turnuri, Mavrogheni nu mai scia ni- 

  

19) Versuri cu imagini sensibile şi espresive tot atât de pitoresci 

ca şi unele versuri ale lui Anton Pann, precum: 
Când "ţi cântă psaltichia, 
Iţi sare din cap tichia. 

20) Mavrogheni, când se cutremura pământul, sălta de bucuriă căci 
îşi dicea că istoria va spune că pe când domnia Mavrogheni a fost şi 
cutremure. Și 'ntr'adevăr, întruă Marţi sera spre Mercuri, în săptemâna 

luminată, 26 Martie 1789, a fost cutremur în Bucuresci. — V. în fe- 
vista pentru Istor. ete. articolul d-lui Cogălniceanu asupra picturei re- 

ligi6se.
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mic alt de cât că r&sboiul cu Rusia este declarat 
şi că, fără dâr şi pre, el, Domnul Ţerei-Româ- 
nesci, seraskier otoman(2!) şi comandant al unei 
armate numerse, avea să Joce un rol însemnat, 
un rol istoric şi strălucit; Mavrogheni silia de 
zor posteritatea ca să "| cunâscă şi s&'l admire. 

Aceste idei "li stăpâniai cu atâta putere şi 
atât de deplin, în cât el nu mai scia nimic din 
cele ce se petreceau în giuru-i. Austria era în ajun 
de a se uni pe faţă cu Rusia şi dea începe lupta 
cu Turcia, şi Mavrogheni scria devletului că Iosif 
II nu este și nu va fi unit cu Caterina [], 

Văcărescu ne spune, într'acestă privinţă, ur- 
măt6rele : 

«Însu'mi Pam vEdut că scrie un tacrir(22) la 
«devlet(23), prin care arăta că Nemţii nu numai 
«n'aii alenţă cu Ruşii, ci dicea că le sunt şi vrăj- 
«mași. Însuşi el mi-a arătat tacrirul acesta când 
«1 scria. L/am întrebat: şi ce vrăjmăşie ai? Mi-a 
«respuns că nu voesc Nemţii să dea titlul de im. 
<«perătrigă împerătesei Rusiei.... Audiţi poznă de 
«respuns, cetitorilor! — Atunci, ne mai dicând 
«alt, i-am r&spuns că alianţa Nemţilor cu Mus- 
«calii o scie Devletul de la 1 780 şi de la trac- 
«tatul de la 1784. Însuşi Kesarul, prin solul săă 
«la Țarigrad, au ar&tat-o prea-înaltei Porţi acesta ; 

  

21) Fotino, Hristache, Văcărescu, Anastase Sotiri, d. de Choiseul- Goufer afirmă aceasta. 
22) Zacrir, rapport. 
23) Devlet, împărăţia turcească,
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«&stimp a mers Kesarul icrăşi la Crim(24), şi poţi 
«să mai dici că n'a alianţă? La acest tacrir n'a 
«s&'ţi facă alt răspuns prea-înaltul devlet de cât 
«s&ti iea capul, cu pricinuire căţi baţi joc. Nu 
«scii tu, mi-a dis (25); acesta e adeverul. Şi ade- 
«verat, et n'am sciut căci, de unde socotiam că 

«voi vedea răspunsul ce am dis, am vedut 
«că'i vine r&spuns cu aferim 20 și slugă credin- 
«cioasă (27). > 

Diferitele interese ce erai puse în joc, si- 
linţele ce se consacra de fie-care în vederea a- 
cestor interese, intrigele fără număr despre cari 
vorbirăm în primul capitol al acestui studiă, deş- 

teptul boer român le judeca şi le cântăria mai 
bine de cât Mavrogheni. 

Fost dragoman, nu la Pârtă, ci al lui Ca- 
petan-Pașa, pornit şi hârşit numai într'uă singură 
direcţiune, — aceia pe care i-o arătat fantasia şi 
aventurile năbădăi6se ale imaginaţiunei, i&r nu ju- 
decata şi adânca pricepere ajutată de prevedere, 
— Mavrogheni se 'nşclă cu totul asupra Austriei, 
asupra “Turciei şi asupra Rusiei (28), 

Ve&du el singur după vro dou€ luni că Iosif Il 
declară r&sboiu Porţei. Comandantul Sibiilor i-a- 

24) Întrevederea de la Cherson a lui Iosef II cu Caterina II (1786). 
25) Mavrogheni. 
26) Aferim, forte bine, bravo! 
27) Văcărescu: 04. ci. pag. 294. 
28) Vaillant (Ze Roumanie, Paris, 1884) se 'nș6lă când dice 

că Mavrogheni cunoscea pe deplin politica Europet (vol. II, pag. 254)-
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nunţă oficial r&sboiul şi închiderea graniţelor (29). 
Mavrogheni se'nfuriă, goni pe toţi Nemţii din 
țeră şi, chiămând pe Văcărescu, îi mărturisi muş- 
cându-şi barba şi blestemând că s'a 'nşelat în pri- 
vinţa împeratului Iosif I]. 

In faţa unor asemenea aventuri necugetate, 
unor greşeli de calibrul celei de sus și cheltue- 
lilor colosale ce Mavrogheni făcea din banii ţărei 
pentru întreţinerea armatei sale, boerii cu jude- 
cată se siliră din tote puterile a păstra uă atitu- 
dine neutră, ternă, fără nici uă primejdiă. 

A se fi unit trup şi suflet cu «nebunul» era 
tot atât de păgubitor pentru ei, cât ar fi fost 
daca, din capul locului, ei ar fi pus lui Mavro- 
Sheni piedici pe coborişul pe care o luase d'a- 
dura. Această atitudine însă nu era pe placul 
Domnului. «Cine nu e cu mine, este în contra 
mea», qicea Mavrogheni ca ori-ce autoritar. 

Şi cu atât mai mult trebuia s& dică Mavro- 
gheni «cine nu este cu mine, este în contra mea», 
cu cât scia ; 1) că, de la început, boerii români 
din ţeră şi Grecii din familiele domnitâre ale 
Fanarului nu putuseră s&'l sufere, i&r el, Mavro- 
gheni, prin nimic nu-i făcuse s&'şi schimbe păre- 
rile; 2) că, încă dinainte de tractatul de Cuciuc- 
Cainardji, nu puţini erau boerii cari credeai în 
făgăduelile cele mari făcute de emisarii marei şi 
prea-pravoslavnicei Caterine; 3) că, atât la Con- 

  

29) Văcărescu : ap. cit. pag. 294.
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stantinopole cât şi la armatele vizirilor, amicii 
boerilor din ţâră "| săpa intruna; 4) că, daca 
gazetele vienese şi lipscane '| făceau de ris «în 
ochii posterităţii» cum dicea el, lucrul se datora 
tot boerilor cari,— de şi supuşi în faţă <poznei» 
domnitâre, — acasă şi 'n conversaţiunile particu- 
lare îşi rideaă de planurile mavroghenesci, şi zu- 
grăviau pe Mavrogheni cu culorile cele mai puţin 
demne de maiestatea neperitâre a istoriei. 

Sciindu-i ast-fel şi acum fiind vreme de r&s- 
boi, icr el, Mavrogheni, seraskier şi generalisim 

plenipotent în era românâscă peste atâtea pa- 
şale şi atâtea agale, nimic nu'l opria ca s&'şi verse 
în deplină libertate necazul şi ura de care, fără 
me&sură, era animat în contra boerilor. 

Îi insultase într'una de când venise în ţcră; 
acum îi luă pe rind la uă strașnică esfănţuielă.» 

Visa mai în fiă-care n6pte când pe sf. Ni- 
colae, când pe sf. Spiridon cari, fără deosebiri 
în păreri, îi ordonau s€ ceră cutărui seu cutărui 
boer suma de pungi atâtea. Drept-credincios şi 
cu totul supus unor sfinți de aşa însemnătate, 
Mavrogheni cerea de zor şi fără saţiă, bătându-se 
cu pumnii în cap şi jurându-se în momentele a- 
celea că om mai nefericit de cât el nu se gă- 
sesce pe faţa pămentului. 

Ast-fel, între August 1787 şi Marte 1788, 
Mavrogheni îi stârse de bani şi-apoi surghiuni 
în diferite localităţi ale Turciei pe următorii mari 
şi mici boeri ai Ţerei ; frzpzul convozii, marele
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ban Pană Filipescu cu fiii săi Nicolae şi Constan- 
tin Filipescu; a/ douz/za convozii, logofătul Scarlat 
Ghica, vornicul enache Moruzi, paharnicul Tu- 
dorache Iuliano, vornicul Greceanu căruia, pentru 
a veni în ţeră s&'şi vedă nevesta, Mavrogheni îi 
ceru într'un rind 10.000 de taleri (30); a/ zper/za 
convoi, lenăchiţă Văcărescu care ceru să plece 
de bună voiă; marele ban Nicolae Brâncoveanu, 
boerul cel fastuos care, la ora Chiefului , în mi- 

“nunatele lui grădini, punea sclave georgiane sl 
apere cu venturătâre de pene de păun (35); vor- 
nicul Dumitrache Racoviţă, vornicul Manolache 
Creţulescu, logofătul Costache Ghica, clucerul Du- 
mitrache Fălcoianu şi Stolnicul Alexandru Far- 
fara (32), 

Âncă de la declararea r&sboiului, din Au- 
gust 1787, Mavrogheni chiămase pe boeri la sine 
şi le spusese să se astâmpere cu Rusia şi cu Nemţii, 
căci alt-fel bine de ei nu va fi. După Ianuariii 
1788, adică după intrarea lui Iosif II în luptă, 
Domnul simţi pe boeri că i&r se agită şi credu 
că, pe lingă sfaturi particulare, uă proclamaţiune 
oficială ar face uă impresiune mai adâncă asupra 
minţei boerilor şi asupra întregului popor. româ- 
nesc. Drept aceia, la 8 Februariu 1788, Domnul 
dede uă proclamaţiune prin care invita pe toţi 
boerii şi locuitorii ţărei «a nu da credement căr- 
  

30) Văcărescu: op. cif. pag. 295. 
31) Thomas Hope în Memoires. 
32) Văcărescu : 1fidem.
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<ţilor trămise tainic, sub numele de manifesturi (33) 
«de către puterile duşmane Turciei, ci să r&mână 
«credincioşi şi supuşi ca pe trecut Devletului și 
« Padişahului (34). 2 

Proclamaţiunea nu avu asupra boerilor nici 
un efect. Căci, întradevăr, boerii erai credincioşi 

şi supuşi Turciei. Afară de Cantacuzinesci (35) cari 
erau închinaţi Rusiei, şi afară de Scarlat Câmpi- 
nânul care, ca mai târdii marele săi fit (36), ve- 
dea în Apus scăparea patriei sale, toţi cei-l-alţi 
boeri nu voiaă şi nu cereau de cât a trăi sub 
Turci. În rândurile şi printre rândurile /sorzei lui 
lenăchiţă Văcărescu, acest adevăr se citesce cu 
înlesnire. | 

Mavrogheni EnsE nu voia ca acestă supunere 
şi acestă neschimbată credinţă către Sultan s& con- 
tinue a se areta ca pe trecut, numai cu plecăciuni 
şi cu tăcută suferinţă, ci cu armele în mână. 

«Nebunul» voia cu ori-ce preţ ca boerii cei 
tineri, în fruntea Românaşilor cei voinici şi cu 
stegurile noilor regimente Sf. Gheorghe, Sf. Du- 
mitru şi Sf. Tudor s€ facă a răsuna Carpaţii de 
vitejiele lor, s& lupte românesce în contra Au- 
striacilor pe la tâte trecătorile Transilvaniei și, 

33) Athanase Comnen în Meră zv iwomw le dă în întregul 
lor pe ale Caterinei către creştinii ortodoxi. 

34) Zuadice, broş. 1. 
35) Ion şi Nicolae, fiil Răducanului Cantacuzino.— V. Biografia 

Spătarului Jon Cantacuzino, de Nicolae Bălcescu în Mag. ], Jstor. p. 
187 şi următ. 

36) Colonelul I6n Câmpinenu. 

34135 12
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risipind ca odinidră Mihai şi Radu Şerban pe hu- 
sarii unguri de la graniţă, să coprindă Braşovul, 
Făgăraşul şi Sibiul. 

In visurile şi 'n înfierbinţelile-i isterice, Ma- 
vrogheni vedea armatele sale, comandate de 
boerii Țărei și de paşalele "Turciei, intrând trium.- 
fătore în Ardeal, i&r cetăţile lui Iosif II deschi- 
dendu-şi porţile pentru a primi cu respectudsă 
temere și bogate daruri pe voinicii lui Mavro- 
gheni. — Şi câte alte lucruri mari creerul lui Ma- 
vrogheni nu născocia în acele momente când, 
dus pe gânduri şi audind g/asuzzle ce "i vorbiati 
din chiar-senin, Zăzşanul încoronat uita că e pe 
păment, că e lume în odaia domnescă... vorbia 
singur respundând acelor glasuri cari pâte îi 
aretai Viena unde fusese biruit Cara-Mustafa şi 
unde el, Mavrogheni, avea s& fiă biruitor! 

Când l'apuca asemenea tâne şi accese, cre- 
dea că se va pute ajuta cu boerii ț&rei. Voia 
s&-i amestice în tâte ale lui, se 'ncerca să le co- 
munice uă parte din focul care” ardea fără 'nce- 
tare şi, plin de cuvintele înflăcărate ale lui Rhigas 
și ale republicanilor francesi din Bucuresci, Ma- 
vrogheni le ar&a minunile ce ar fi fost să facă 
împreună, dacă boerii lar fi ajutat cu inimă şi credinţă. 

Alese 25 de boeri tineri şi "i puse în capul 
armatei sale, dându-le comandamente potrivite cu 
sciința şi veda numelui fie-căruia (37). 

  

37) Bălcescu: Stud. ci pag. 190.
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Nimic nu se prinse, nimic nu îmboldi pe 
boeri a se mişca din loc şi a simţi una cu Ma- 
vrogheni. “Tăcerea şi frica, nepăsarea în care stati 
când Mavrogheni le răcnea planurile lor, — Dom- 
nul le judeca drept dispreţ, şi acestă credinţă | 
făcea s€ icsă cu destverşire din marginele ultime 
ale răbdării. 

De-aci, surghiunirile neîntrerupte, pedepsele, 
strafurile şi hărţuelile de tot felul. După fuga lui 
Scarlat Câmpinenul care, 

Ca să scape de tiranul, 
Adică de Mavroghenii 
Apucă drumul Vienii, 

şi după fuga lui I6n Cantacuzino Măgurenul, 
Mavrogheni turbă (38). 

38) De fuga lui Câmpineanu, Pitarul Hristache spune : 

"Mavrogheni cum simţi, 
Ca un balaur scrîşni 
Şi "n grabă orîndui 
Casa de-i pecetlui. 
Orinduind într'adins 

De le-aii luat toate Înscris: 
Haine, scule, argintării, 
Carete, moşii şi vii, 
Şi ori-ce aii mai aflat 
Pe tâte le-ai făcut zapt, 
Atunci să fi vădut jale 
Şi plângere foarte mare! 
Că după ce i le luă 
Şi cocoana îi ridică, 
Dimpreună cu copii 
De "i supuseră urgii; 
În "Țarigrad îi trămise, 
Acolo îi surghiunise, 

V. şi Lon Ghica: Serisor?, pag. 618 şi Convorb. Econom., II, pag. 558.
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Pitarul Hristache dice : 

Vodă cum văzu aşa 
Că 'ncepură a se căra 
Câte unul, câte unul 
Nu mai lăsă pe nici unul, 
Şi "i porni 'n ţara turcescă 
Ca să nu'l mai amărască. (39) 

Mavrogheni surghiunia şi străfuia scă, după 
cum dice Pitarul nostru, spă/a pe boeri de tâte 
avuturile lor. Boerii, nesurghiuniţi, fugiati de bună 
voia lor ca să scape. 

In 1788 şi în 1789, ţera românescă remâne 
fără boeri! In nici uă vreme fuga nu fusese mai 
generală şi nu ţinuse mai mult ca acum. Lipsa 
boerilor, țera fără boeri părură lucru ciudat chiar 
şi lui Mavrogheni pentru care, ca pentru ori-ce 
«sărit> nu esista ciudățeniă. 

«Nu sunt boeri? S& facem alții» îşi dise den- 
sul, şi 'ndată, când Austro-Ruşii coborau din Mol- 
dova spre Bucuresci sub comanda principelui de 
Coburg, când Austriacii amenințau cu linia lor 
de bătaiă tâte orașele şi monastirile de la pâlele 
Carpaţilor, -— Mavrogheni, ca şi cum alt de făcut 
nimic n'avea, se 'njugă cu ardorea'i înflăcărată 
la acestă nouă sarcină, care trebue să porte în 
istoriă numele de îf0cmsrea doerielor mavroghenesci. 

39) D. Ion Ghica (Convord. Fconom. II, pag. 559) lasă a se înțelege că, pe unii, când îi trecea Dunărea la Rusciuk și ia Nicopole, îi îneca. — Văcărescu, Dionisie și Hristache nu spun nimic într'acestă 
privinţă. - :
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Şi deci, începu cu rangurile de mai jos, cu 
pitarii şi cu serdarii. Pr/arzsea şi serdarisea pe 
ori-cine, fără deosebire. In faţa pităriei şi serdă- 
riei, toţi erau de uă potrivă. 

Hristache, care, de sigur, nu era pz/ări/ de 
Mavrogheni, dice : 

Apoi, d'aci să te ţii 
Şi s& mai vedi boerii! 
Alergend care de care 
SE ia caftanul cel mare; 
Măturând tot de prin casă 
Şi dând pînă la cămașă, 
Numai și numai să fiă 
In rând Varhontologiă; 
Să nu rămână mai jos 
De cât un altul mai prost. 
Chiar se puneaii şi țăranii 
De dai cu duiumul banii; 
Şi care nu "ţi trecea 'n gând 
Vedeai caftan îmbrăcând 
ŞI, dintrun mojic plugar, 
L'audiai: ar/on şetrar! 

- Ce scene trebue să se fi petrecut când cu 
boeriile! Ce pe faţă trebue să se fi arătat por- 
nirile zadarnice ale firei omenesci! Câte condeie 
nemuritâre ar fi găsit în acest colosal Wazzzy far 
un observator umoristic şi satiric ca Thackeray! 

Der se sfârşi şi numărul acelora cari cădeai 
în estasul supremelor plăceri, când audiaă că sunt 
numiţi: arhon şetrar! Atunci însă, când Românii 
numai alergară de bună voiă s& se înscrie în



182 Nicolae P. Mavrogheni 

cartea de aur a ar/onfologiei mavroghenesci, Dom. 
nul îi aduse cu d'a sila şi, cu bătăi, pumnueli şi 
îngroziri, îi boeria pe toţi. Istoria judiciară vor- 
besce de un chin, 42 Question de leau, — gâdii 
îi daii apă s& bei cu da sila; — Mavrogheni in- 
ventă cesfzunea boeritului, chinul d'a fi boer. 

Dionisie Eclesiarcul dice : (40) 
«Boeria cu sila pe cei ce afla că au ceva 

«bani, le trămitea caftane şi carte domnescă cu 
«ciohodari; și ori pe unde îi afla îi îmbrăca și 
«le lua bani, iar care nu se supunea şi nu primia, 
«ji ducea Arnăuţii la nazir (41) şi la derviş-aga (42) 
«cari erai caimacami şi îi punea la grosul vartei 
«în put6re, şi aşa nevrând primia caftanele de 
«pângă (43) şi da la bani, cu cuvânt că trebue lui 
«Vodă s& dea leti la oşti.» 

Nu sciă dacă în Craiova se mai ţine minte 
astădi de vtori-clucerul Ioniţă Papuc (44), faimosul 
ciocoi al lui Mavrogheni şi trămisul lui în calitate 
de caimacam în capitala Banilor. Din bătrâni, 
bătrânii de astădi pâte că 'şi mai aduc aminte 
de priceperea infernală şi de meşteşugurile felu- 

„rite ale acestui ciocoi în a ghici pe cine are avere 
şi deci pe cine s&l boerescă « mavroghenesce. > 
Nimeni mai bine de cât Ioniţă Papuc nu scia s& 

  

40) Op. cit. pag. 174. 
41) Waztr, comandantul orașului. 
42) Derviş aga, comandant judecător. 
43) Să sfârşise în ţeră, pe la negustori, stofa. 
44) A se vedea cap. II al acestul studiii,
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îţi înfăţişeze mavroghenesca dilemă : oz: fe căf- 
Zănesc, ovi fe nenorocesc. 

Şi pe când acestea se petreceai în admini- 
strațiunea internă a ţărei, iâr Goerzi cei noi de 
voiă de nevoiă juca prin oraşe şi prin sate cum 
le cânta fantasia nevropatului din Bucuresci, res- 
boiul continua de zor între cele trei curţi cari, 
de la 'nceputul secolului XVIII şi pen în vremu- 
rile acestea, işi juraseră de câte trei şi patru ori 
prieteniă, şi pace, şi iubire, unele mai eterne de 
cât altele. 

Avend bani și având Gmeni, după câte pu- 
tem adi înţelege din datele confuse ale lui Vă- 
cărescu, Pitarul Hristache, Dionisie Elisiarchul, 
Documentele Odobescu, Fotino şi alţii, — Mavro- 
gheni făcu dou€ corpuri de armată; unul "1 tră- 
mise spre Moldova spre a se opune Austro-Ru- 
şilor şi a coprinde capitala Moldovei, i&r altul îl 
întinse la p6lele Carpaţilor, de la Ploesci spre 
Mehedinţi. 

Reiese din scriitorii mai sus citați, der cu 
puţină siguranţă, că Mavrogheni ar fi mers ântâi 
să iea comanda corpului de armată care opera 
pe fruntariele Moldovei, dincolo de Buzău (45). 

  

45) Fotino: 5. cif. pag. 176.—Doc. II, pag. 56. Pitarul Hris- 
tache dice : 

După ce eși afară 
Să plimbă cât-vă p'afară 
Şi plecă drept spre Focşani 
SE dea r&sbol în Muscaii.
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Sigur este âns& că scrisorile la Portă curgeau 
trămise de Mavrogheni. După spusele lor, paşa- 
lele şi devletul puteai jura că Mavrogheni face 
minuni de vitejiă în fiă-care di. O dată scui de 
două ori pe săptămână să respândia vestea în 
Constantinopole că vitezul Mavrogheni a murit 
în bătaiă. — Se vede că, intr'alte depeşi, d. de Choi- 
seul-Gouffier anunţase în mod positiv Curţei sele 
mortea lui Mavrogheni, și pe urmă băgând de 
semă că Mavrogheni more şi învieză prea des, 
ambasadorul Franciei deveni mai neîncredător, şi 
de şi continuă a anunța mârtea lui Mavrogheni, 
se grăbesce ns a adauge şi cuvintele acestea : 
ces nouveiles sont îrăs incertaines (45). 

Alt-fel, nu era bătăliă s&ă neînsemnată cioc- 
nire la care, după scrisorile ce el trămitea la 
Pârtă, Mavrogheni s€ nu fi luat uă parte hotări- 
tore. Intr'uă depeşă, datată din 20 Iulii 1788, 
d. de Choiseul-Gouffier, de sigur după scirile ce 
se comunica dragomanilor de Reis-effendi, spu- 
ne (47) d-lui de Montmorin la Paris că principele 
de Coburg, cu tâtă puterea de care dispunea, nu 
a putut s& se opună forțelor combinate ale pa- 
şalelor turcesci şi ale lui Mavrogheni, Şi că a cre- 
dut să se retragă. Unde? cum? când? Nici d. de 
Choiseul, nici cronicarii noştri nu lămuresc lucrul. 

Ceia-ce reiese însă pe deplin din tâte afir- 

  

46) Scrisâre din 1 Iuliii 1788. 
47) Documente, II pap. 56.
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maţiunile lui Dionisie Eclisiarcul, Văcărescu, Fo- 
tino şi alţii, este lucrul următor: Mavrogheni con- 
vinsese pe Pârtă că el îi este credincios — ceia 
ce era curatul adevăr; — că aducea un servi- 
ci însemnat mişcărilor armatei otomane, jignind 
în mod simţitor atât linia de bătaiă despre Tran- 
silvania a Austriacilor, cât şi acea despre Mol- 
dova a Austro-Ruşilor. 

Pentru acesta Mavrogheni dede probe con- 
tinue. Pașşalele cari se aflaă sub comanda lui, 
faima publică, faptul că Porta nu "i trămitea nici 
Omeni nici parale, şi el totuşi avea şi întreținea uă 
numerâsă armată, vorbiau cu elocinţă de credinţa, 
zelul şi entusiasmul lui Mavrogheni pentru causa 
turcescă, 

Der, în schimbul atâtor silinţe cari îi înstrăi- 
naseră întrega ţeră, din causa birurilor, podve- 

zilor, armatelor ce se hrăniai într'Ensa, Pârta nu 
făcu nici nu va face nimic pentru alucinatul care 
“i jertfise tot, avere, tron, linisce, şi “i va jertfi 
în urmă şi viţa. Trecuseră timpurile de gloriă 
ale imperiului otoman, timpuri măreţe în cari 
Sultanii ridicai în slavă şi înecaă în bogății pe 
aceia cari probau că le sunt credincioşi. 

În timpurile acestea, Mustafa, Abdul-Hamid 
şi Selim care se sui pe tron la 7 Aprile 1789, 
„căutai s&'şi apere tronul şi vicţa lor propriă, şi 
deci n'aveati vreme şi nu puteau s& se mai gân- 
dâscă la Mavrogheni şi la sacrificiele ce el făcea. 

Îndată, după suirea lui Selim III pe tron,
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Mavrogheni aţiţă pe tenărul Sultan(48) prin scri- 
sorile ce trămitea la Pârtă s& continue resboiul, 
asigurându-i victoria. 

R&sboiul într'adev&r continuă, ba âncă Rușii 
şi Austriacii îl conduseră cu mai multă vig6re în 
vera anului 1789. Mavrogheni vedea că totul se 
întunecă, Turcii slăbesc, vrăjmaşii lui la Portă 
prind curagii, boerii exilați la Nicopole, la Rodos 
şi la S-tul Munte lucrau de zor la Divan şi pe 
lângă căpeteniele armatelor şi nu uitai nici uă 
dată greşelile lui Mavrogheni. Chiar printre co. 
mandanţii corpurilor otomane, paşale şi foşti vi- 
ziri, erau mulţi aceia cari uraă de mârte pe Ma- 
vrogheni, un ghiaur, un 7ăzșau, ajuns prin ca- 
prițiul s6rtei a fi el, nu ei, serasker şi stăpân 
necontestat al armatelor otomane din Ţrile-Ro- 
mâne. 

Cu cât primejdiile băteau în Mavrogheni din 
mai multe părţi, cu atât nervii lui plesniai mai 
tare ca bicele şi cu atât judecata lui se depărta 
mai mult de realitate. 

Ajunsese să îngrozescă uă lume cu mâniele 
lui. Grecul turcit, Anastasie-Selim, ni”l zugrăvesce 
întocmai cum și faptele lui ni'l arctă. Zăpăcit 
exasperat şi furios după luarea Galaţilor de ge- 
neralul Camenskoi — fapt care încurca combinările 
şi închidea t&remul de operaţiune al primului corp 
de 6ste mavroghenescă din spre Moldova, —Ma- 

  

48) Avea numai 27 de ani.
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vrogheni se răpede el însuşi și trămite coman- 
danţi pe la tâte trecătorile munţilor din spre 
Transilvania. 

Şi vedeţi ironiă a sârtei! 
Prin tâte părțile pe unde Turcii şi «Românii 

cei voinici» ai lui Mavrogheni se lovesc cu cor- 
purile de ulani şi de husari, primele succese sunt 
ale Turco-Românilor. Stafetele plecau la Bucuresci 
sei pe unde se afla Domnul. 1 se anunta victo- 
ria. Mavrogheni tresălta de bucuriă; se gândia, 
probabil, că se suiă pe uă treptă mai sus pe scara. 
nemurirei în ochii posterităţei, se fericea singur 
şi dăruia vestitorului şi 'Turcilor ce "1 însoţiatt 
caftane, blănuri şi alte lucruri preţiose. Decă 
îi mai aduceaii şi câţi-va Nemţi prinşi ca probă 
neîndoi6să a victoriei, bucuria Domnului nu mai 
avea margini, icr imaginaţiunea lui bolnavă şi în- . 

flăcărată clădia pe cerbicele acestor Nemţi neno- 
rociţi mavroghenescul 7pozumentum aere feren- 
nius. Pitarul nostru dice : 

Er Mavrogheni vădând 
Atâţia Nemţii aducând, 
Cu tunuri, cu terhanele (49) 
De iarbă şi de ghiulele, 
Chiăma pe Turci, pe agale 
Și îi îmbrăca cu blane. 
Pe alţii i-a 'mpodobit 
Cu celenchiuri(50) de argint; 

49) Cutii și cornuri. 
50) Celenchiii sii Cebenghiii, decorația militară, ce se purta la cap.
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Celenchiuri, blane, capâde. 
N'avea cin' să le mai pârte 
Atâtea eraii de dese, 
Nici marfă mai r&măsese. 
Croitorii, argintarii 
Şi săracii cojocarii 
Numai puteai tot lucrând, 
Blane, celenchiuri făcând. 

bi 

Bucuria era âns& de uă scurtă durată! 
Şi la vama Braşovului, şi la Sinaia, şi la 

Kozia, şi pretutindeni pe unde trupele lui Mavro- 
gheni se loviseră cu oştile nemţesci, după suc- 
cesul d'ântâiă veniră totdcuna înfrângerile cele 
mai scurte şi mai păgubitâre. 

De giaba Mavrogheni, serîşnind de mâniă în 
contra ăstor prigoniri ale sârtei, scria la Pârtă 
esageraţiunile cele mai uimitâre şi făcea din mă. 
năstirea Sinaia şi din mănăstirea Kozia formida- 
bile cetăţui, inexpugnabile fortărețe ; de giaba Ma- 
vrogheni, grămădind figuri peste figuri în stilul 
înflorit al Orientalilor, scria Porţei că a biruit 
Rozia- Kalesi şi Sinaza- Kalasi 1(5:) A doua qi după 
biruință venia vestea înfrângerii. 'Turco-Românii 
erau bătuţi, biruiţi şi pieriai. Turcii fugiau aiu- 
rea, Românii se întorceau pe la căminele lor, i&r 
Mavrogheni, în convulsiuni de turbare, se uita 
cum se evaporau, ca norii pătrunși de radele s6- 
relui, regimentele S-tului Dumitru, S-tului Gheor- 

  

51) Fotino.
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ghe şi altor sfinți r&sboinici, regimente alcătuite 
şi întreţinute de el cu atâta ostenelă şi atâta sa- 
crificită. 

Un altul cu nervi mai moi şi mai blajini, şi 
tot ar fi disperat; prin urmare, cititorul care cu- 
n6sce pe Mavrogheni îşi pâte închipui în ce grad 
de spumândă mâniă ajunsese Domnul Ţerei. Când 
îl vedeau într'așa stare, nici chiar intimii lui nu 
îndrăsniau s€ mai intre în camera lui. Era grOznic 
la vedere şi la audire chiar şi pentru galeongii 
lui, pentru acei pirați ai mărilor pe care nimic 
nui înspăimânta (52). 

După furiă urma descuragiarea, ie veştile 
rele urmându-se una după alta storceau din sufletul 
Domnului şi ultimele picături ale energiei de mai 
înainte. 

Şi totuși, se agăța în lupta lui în contra ne- 
norocirilor, se agăța de ori-ce întâlnia în cale:i, 
numai s€ nu cadă de pe tron, numai st nu i-se 
iea comanda oștilor şi încrederea Porţei. Sta în 
ţeră. Domnia şi comanda, sperând că vor veni 
şi alte timpuri mai bune. 

Indată ce se schimbă vizirul lusuf-Paşa şi în 
locul lui se numi Ali-Sahin-Paşa, prietenii lui Ma- 
vrogheni din Constantinopole îi scriseră de zor con- 
jurându-"l să trecă în Turcia, să părăsescă teatrul 
resboiului, s& fiă sigur că Porta nu “i va trămite 
nici Gmeni, nici bani într'ajutor, nici măcar espre- 

52) Thomas Hope.
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siunea recunoscinței imperiale pentru incontesta- 
bilele servicii ce el, Mavrogheni, făcuse intereselor 
otomane. | 

Exasperat peste măsură, Mavrogheni încercă 
un ultim midloc: acela de a tracta cu armatele 
aliate, a nu spune nimic din Turcilor din nego- 
ciările lui cu Ruşii şi cu Nemţii şi, după ce va 
fi sfârşit cele ce plănuia a face cu aceştia, atunci 
s€ ceră Porţei confirmaţiunea lucrului deja s&vârșit. 

Spre acest scop, spune Văcărescu (53), Mavro- 
gheni trămise un negociator la principele de Co- 
burg, spre Focşani, să propună acestuia şi în urmă 
principelui Potemkin a încheia un armistiţii în 
timpul căruia oştirile celor trei puteri beligerante, 
ale Rusiei, Austriei şi “Turciei, st se retragă din 
Țera-Românescă; iâr el, Mavrogheni, se obligă, 
tot în timpul armistiţiului, s& lucreze la Portă şi 
în armia Vizirului pentru pacea definitivă. 

Pentru a aştepta r&spunsul principelui de Co- 
burg, Mavrogheni nu credu prudent să rămână în 
Bucuresci, ci se retrase spre Giurgiu, ier în ca- 
pitala ţărei lăsă pe cel mai intim dintre credin- 
cioşii s&i, pe faimosul Dorpzzrăchzță Turnavitul(34). 

Văduseră multe Bucurescenii, der pEnă acum 
un ast-fel de ape/pzsz/ nu. După ce ni'l artă ca: 

Mojic, gros şi necioplit 
Şi-un fudul deosebit, 

53) 05. cif. 297—298. 
54) A se ved€ II cap, al acestui studiii.
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şi după ce ne spune cât chinuia pe bieţii boeri 
noui şi vechi cari se mai aflau prin ţcră, şi cum 
se plimba pe ulițele capitalei cu uă căciulă ţu- 
guiată şi cu: 

„.uă ghebă 'n spinare 
De nu făcea cinci parale, 
De aba roșiă, ruptă, 

Cu aţă albă cusută, 

Pitarul Hristache esclamă : 

Vai! o ţ&ră Românsscă, 
Vegi cin' să te stăpânescă, 
Un Dumitru Turnavit. 
Care nai mai fi gândit. 

Şi 'ntr'adevăr, vremurile erai din cele mai 
triste şi mai nesigure. Nu numai Pitarul Hris- 
tache, der şi Anastasie-Selim constată acesta şi 
descrie consternaţiunea ce domnia în Bucuresci. 
Boerii eşiau, dice Anastasie-Selim (55), pe uă pârtă 
ca s& mergă întru întEmpinarea principelui de 
Coburg, pe când Mavrogheni pleca pe alta pen- 
tru a se retrage spre Giurgiu. Şi pleca singur, 
căci nepoţii şi rudele ce avea la Bucuresci 1 pă- 
răsiseră. 

Plecă rememorându-şi starea lucrurilor şi mai 
conservând âncă speranţa reîntârcerei! 
  

55) Mâmoires dun Grec,
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Pe 1789 Mavrogheni îl petrecu luptându-se 
şi alergând de colo pene colo în biâta Româniă 
care hăuia de sgomotul armelor. Din Marte 17389, 
Coburg coborise din Moldova spre România; la 
Tighina, într'aceiaşi lună, Ruşii se bat de zor; în 
Aprile, Mavrogheni atacase pasul de la Bran, der 
fusese respins de generalul Hohenlohe; în 1 Mai 
Ruşii ocupaseră Galaţii şi apoi începuseră marile 
înfrângeri ale Turcilor de armatele unite ale prin- 
cipelui de Coburg şi ale generalului Suvarof. Tur- 
cii sunt bătuţi la Focşani (30 Iulii), pe urmă la 
Mărtinesci (22 Septem.) şi 'n fine la Porceni (6 
Octobre). 

Suntem la finea lui Octobre. Mavrogheni a 
părăsit Bucurescii, pe cari, în ro Octobre, îi co- 
prinde principele de Coburg. 

Plecând, spre a nu dice fugind, Mavrogheni 
se mai liniscise. Era uă nouă vicţă care începea 
pentru densul; simţia un fel de amară plăcere s& 
arcte Turcilor cât a suferit pentru dânşii. Ajuns la 
Dunăre, vederea măreţului fluvii, spune Anastasie 
Selim, "făcu să plângă; pe urmă veniră din noi 
descuragiarea şi accesele. 

Uă ultimă fericire "| mai aştepta. Pe când 
se plimba—şi ce plimbare!—din cetate în cetate 
pe marginea Dunărei, purtând în suflet uă dis- 
perare adâncă, audi că Sultanul a destituit pe 
vizirul Sabhin-Ali-Paşa şi a numit în locu-i pe Ge. 
zaerli Hasan-Paşa, bătrânul Capetan-Pașa la care
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Mavrogheni servise ca Dragoman şi care tâtă 
vicţa îi fusese apărător şi bun prieten. 

Vrăjmașii mai tăcură, icr boerii exilați icrăşi 
perdură speranţa reîntârcerei în ţeră. Cu Hasan- 
Paşa vizir, Mavrogheni era sigur că tot el va - 
domni la Bucuresci (56). 

Îndată ce audi de numirea lui Hasan-Paşa, 
Domnul rătăcitor plecă puşcă la Şumla unde se 
întâlni cu Vizirul şi, după multe îmbrăţişări şi la- 
crimi, hotăriră împreună de uă parte a continua 
resboiul cu energiă, icr de a alta a negocia pe 
rând cu fiă-care putere. 

Fericirea €nsă nu ţinu mult. Era scris ca 
Mavrogheni să salte dintr'uă estremă la alta. B&- 
trânul Hasan-Paşa muri de b&trâneţe, dic unii, de 
lingore, specifică alţii; icr Mavrogheni se vEdu 
icrăşi doborit din culmea planurilor sele în pră- 
pastia celei mai aspre realități. 

Un inimic al lui personal, Celebi-Hasan- pașa 
Rusciucliul fu numit vizir. 

T6te aceste veşti, tâte aceste transiţiuni vio- 
lente de la fericire la nenorocire, de la speranță 
la disperare, aceste culori când negre când albe 
cari se petreceai cu atâta iuțelă pe dinaintea 
ochilor săi slăbiră cu desăvârşire nervii lui Ma- 
vrogheni. Când răgea ca un lei, când plângea 
ca un copil. li perise somnul, fălcile i-erai în- 
cleştate şi, decă diua aromia puţin, vedeniele nu 

56) Văcărescu: op. cit. pag. 298. 

34135 13
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i dau pace, g/asurile "| chinuiau într'una. Indată 
ce părea a 'nchide ochii, buzele începea să îi 
tremure, sprincenile i se încruntai de morte, tot 
corpul i-era agitat de convulsiuni intense, i&r 
mânile-i făceau gesturi ca şi cum ar fi voit să îl 
scape de un duşman îngrozitor. Decă accesul 
dura mai multă vreme şi decă vedeniele şi gla- 
surile se arttai şi se audiai mai multe şi mai 
ameninţătore, atunci dând din mâini şi cu uă voce 
năbuşită, isbucnind în răcnete, Mavrogheni înce- 
pea s€ strige: «nul nu sunt eă acela care am 
«mâncat banii! nu eă am omorit! nu et am dat 
«foc......» şi uă mulţime de asemenea aiurări du- 
rerose şi sfâşiătâre, cari vădeat cumplita turbu- 
rare a nenorocitului (57). 

Credincioşii cari '] mai însoţiaă rătăcind cu 
el de la Șiştov la Rusciuk, de aci la Arvanito- 
hori şi printr'alte orășele şi sate ale Bulgariei, 
nu mai recunosceaii pe teribilul Mavrogheni, pe 
scma căruia imaginaţiunea populară fistonase în 
Țera-Românescă atâtea grozave năsdrăvănii. 

In 20 Marte 1790 murise bătrânul Gezaerli- 
Hasan-Paşa; în August seraskerul lusuf-Paşa or- 
donă lui Mavrogheni s& unescă sfărimăturile ar- 
matei scle cu corpul ce comanda el însuşi, şi să 
trecă la Calafat pentru a se întări acolo(58). 

Un rest de curagiă mai inimă pe Mavro- 

  

57) Anastase Sotiri le povestesce pe larg. 
58) Fotino.
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gheni. Speră—& cos: dolce di sperar! —că sârta ar- 
melor îi va fi de rândul acesta mai favorabilă şi 
plecă spre Vidin. Infrângerea fu sdrobitâre, Aus- 
triacii aruncară peste : Dunăre armata turcescă, 
Barca în care Mavrogheni trecea îndăret fu sdro- 
bită de uă ghiulea, peste vro câte-va minute după 
ce Domnul eşise dintr'Ensa. Acestea se petrecea 
în August 1790. | 

Intră i€răşi în Bulgaria, Mavrogheni se aşedă 
lângă Vidin, la Bela. Aci ”] găsiră câălăii trimişi 
s€ “i iea capul la finea lui Septembre sc la în- 
ceputul lui Octobre 1790. 

Văcărescu dice următârele : 
«Intr'acestă vreme, Domnul Mavrogheni a 

«purces de la Dii ca s€ viă în ordiă, avend cuel 
«vro 7—8000 de 6ste, vro 20 de tunuri, şi fiind- 
«că printr'un ma/zar arttaseră tote faptele sele 
«vizirului şi vizirul la împăratul, a venit hatişerif 
«şi a trămis vizirul pe un sultan şi pe frate-s&ă 
«care era capegi-bașa şi mzra/or-pazasi, şi întâl- 
«nindu-l pe cale viind, întrun sat ce se numesce 
«Bela, i-au tăiat capul şi lau dus la ordiă, şi 

«chemându-m& vizirul pe mine m'ai trămis la 
«Leilec-ciadir, cu caftanagiul Măriei-Sele, să-i văd 

«capul, şi întorcându-mE mi-a poruncit să scriă la 
« Bucuresci boerilor uă carte ca din porunca Inăl- 
aţimei scle, şi să le arăt că dreptatea prâ-puter- 
«nicului împerat, aflând de faptele lui Mavrogheni 
«ce a făcut în Ţera Românâscă, i-a făcut r&splă-
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«tire, şi după poruncă i-am însciinţat şi s'au bu- 
«curat cu toţii(59)», 

Dionisie Eclisiarcul povestesce ast-fel : 
«Ier pe Domnul Mavrogheni l'a tăiat vizirul 

«cu ferman împărătesc, der n'a fost ferman făcut 
«cu scirea împeratului, ci cu vicleşug a pus vi- 
«zirul pe capikehaiua lui de a pus pecetea împă&- 
cratului, avend vizirul ciudă pe el(60) âncă de când 
«era serasker la Dii, că atunci Mavrogheni îi po- 
«runcia lui s€ mergă la 6ste s& nu şedă în cetate, 
«şi în urmă a făcut Dâmna lui Mavrogheni davă(6:) 
«la împăratul harzoval(62), cum: că Domnul ei a 
«fost credincios împărăției şi a slujit cu dreptate 
«în oştire, împe&ratul a poruncit de a tăiat capul 
«vizirului, învinovăţindu-l că a tăiat pe Mavro- 
«gheni cu fermanul viclean(63)» . 

Fotino ne spune: 
« Celebi-Hasan-Paşa Rusciucliul, având ură 

«vechiă şi neîmpăcată pe Mavrogheni, a trămis 
«după el şi găsindu-l la satul Belina, aprâpe de 
«Şiştov, i-a tăiat capul fără nici uă judecată. Ast- 
«fel de sfârşit şi r&splată avu omul care făcuse 
«Porţei otomane atâtea servicie şi-i ar&tase atâta 
«zel şi credinţă.——Se dice că Mavrogheni prinsese 
«de scire despre venirea sbirilor şi că vro câţi. 

59) Op. cit. pag. zor. 
60) Pe Mavrogheni. 
61) Dază, reclamaţiune și proces. 
62) Flarzoval, petiţiune. 
63) Op. cit. pag. 181.
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«va din casnicii s&i '] puneai la cale să fugă în 
«vr'o parte a Europei, unde să trăiescă în pace 
«şi în ondre, der el a refusat pentru ca nu cu acâsta 
«s€ aducă dispreţ asupra tuturor creştinilor şi să 
«bănuiâscă Turcii în viitor că toţi Domnii vor fi 
«necredincioşi şi inimici; şi cu tote că a preve- 
«dut şi a predis sfârşitul s&ă, der a plecat cer- 
«bicea ca mielul la junghiere. Este, asemenea, 
«lucru nesupus la îndoiclă că fermanul pentru tă- 
«icrea capului s&i era mincinos, fără scirea îm- 
<părăţiei, fiind-că faimosul Valide-Kethusadi, care 
«era atunci Taraphana-Eminisi şi duşman al aces- 
«tui Domn, a mijlocit mârtea lui prin Sala-Mah- 
«mud ce fusese crescătorul Sultanului Selim III(64). 
«ŞI cu tote că vizirul a trimis la Constantinopole 
«capul lui Mavrogheni, descriind culpa ce a cerut 
<mârtea sa, Sultanul s'a supărat forte; pentru a- 
«cesta nici averile lui nu sai vindut în folosul 
«hasnalei împărătesci, ci s'au lăsat Doâmnei şi 
«copiilor lui(65)». 

Intr'un mănuchii de nuvele ce d. de Choi- 
seul-Gouffier trămite la Paris din Constantinopole 
cu data de 8 Octobre 1790, găsim următârele : 

«5 Octobre.—Au expus adi la Pârtă capul 
«principelui Valahiei, Nicolae Mavrogheni. El a 
«lost victima gelosiei marelui-vizir şi a celor-lalţi 
«paşale cari nu puteai s&l ierte pentru succesele 

64) Fotino, pag. 180, după uă notă autografă a marelui postelnic 
Jacovache Rizu. 

65) Jbidem.
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«şi stăruința silinţelor sele pentru causa otomană. 
« Vrăjmaşii s&i obţinuseră ântâiu de la Sultan un 
«firman de exilare. Impotrivirea ce Mavrogheni a. 
«arătat în contra firmanului acesta, a părut vi- 
«zirului un motiv suficient pentru a ordona de la 
«el ca principele s€ fiă omorit. Vizirul a chiămat 
«trupele ce erati cu Mavrogheni şi, ast-fel acesta, 
«părăsit de toţi, nu a putut evita lovitura ce “i 
«pregătise şi "i da ura. Armata pare a fi fost 
«nemulțumită de acestă crudă esecuţiune, şi nu 
«putem vede de cât cu durere cum zelul cel mai 
«constant şi năzuinţele cele mai generâse ale a- 
«cestui principe nenorocit ai fost atât de răi res- 
«plătite încât, tocmai când el se jertfia pentru 
«causa otomană, duşmanii l'acusară că e trădător 
«şi'| omorîră.»(66) 

Astfel se sfirşi Nicolae P. Mavrogheni, Dom- 
nul “Țerei-Românesci, insularul care, ântâiu pirat, 
apoi dragoman de Capetan-Paşa, şi 'n fine bei 
la Bucuresci, ajunse prin puterea evenimentelor 
s&'şi pună cuvintul s&i la Constantinopole în Di- 
vanul Padișahului, la curţile europene şi în armiele 
ruse, austriace şi otomane. Străbătu în salturi viţa 
de Domn stăpânitor al Ţerei-Românesci, ţinându- 
se tocmai pe priporul care povârnesce pe om în 
nebuniă. 

Pentru ţcră şi cârmuirea ei internă, Mavro- 

66) Odobescu: Documente IL, pag. 77.
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gheni nu se deosibesce de cei-l-alți domni fana- 
rioți de cât prin aceia că el a stors-o şi a chi- 
nuit-o cu violenţă, pe faţă, fără tainice şi mişelesci 
potriveli, pe când cei mai mulţi din predecesorii 
şi succesorii s&i o supseră şi o vor suge pe as- 
cunse, cu iepurelnice şiretlicuri, cu desgustătâre 
laşitate. 

Pentru el şi veda lui în ochii posterităţii, 
Mavrogheni fu un om nenorocit, un principe fără 
trişte. Avea în el tot ce trebue aventurarului pen- 
tru a se sui la uimitâre înălţimi. N'ajunse la nici 
una, de şi, ani da rândul, nu fâcu de cât a se 
repedi. Incercă mere marea cu degetul, şi credu 
totdeuna că i-a dat de fund. Când nu mai fu 
scăpare, vedu că s'a încelat. 

Domnia acestui esăzz/> în şirul beilor stră- 
ini de ţeră ni se înfăţişeză nou& întocmai ca uă 
pată de roşu sângeros pe vălul fumur şi spălăcit 
care, cu Fanarioţii, se 'ntinse asupra ţărilor ro- 
mâne de la 'nceputul secolului XVIII şi care nu 
va fi sfâşiat de cât la 1821. 

Toţi cei-lalţi fanarioți se încercară s€ adârmă 
pe Români; singur Nicolae P. Mavrogheni voi 
s&i vedă deştepţi întruna.... der şi băgaţi în 
năbădăi ca el.



NICOLAE P. MAVROGHENI ȘI LADY GRAVEN 

La 14 lulii 1786, oraşul Călăraşi aflase, 
de la mic pen€ la mare, că avea să trecă de la 
Silistra şi se se 'ndrepteze spre Bucuresci uă «co- 
c6nă> de n&m mare, de altă limbă, şi care colin- 
dase peste nouă mări şi nouă ţări, şi venia acum 
din Constantinopole. 

Trebuia să fiă într'adevăr de nem mare şi cu 
mare trecere «cocâna» în cestiune, de vreme ce, 
nu numai ispravnicul din partea locului, der şi 
agenţii pe cari Domnul Ţerii-Românesci, Nicolae 
P. Mavrogheni, îi avea în Silistra, se făcuseră în 
patru ca s&'i procure tâte înlesnirile de cari avea 
trebuinţă. 

« Cocâna» de n&m mare, spuneai Gmenii, era 
prietină bună cu Domnul Ţării şiii aducea vesti 
felurite şi aşteptate din Constantinopole. De aceia, 
de la Silistra la Călăraşi, caicurile cele mai sprin- 
tene i se oferiră de către agenţii Domnului, icr
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de la Călăraşi ingrijise ispravnicul şi slujitorii ca 
la der/zaa, adică la trăsura cea mare şi încăp&- 
tore ce avea «<Cocâna» s€& se înhame cai—câte 
12—din cei cari sburau. 

Ba âncă, se dete surugiilor ordin domnesc 
ca, decă pe drum vor întâlni vre-un ţeran călare 
pe un cal mai bun de câtcei de poștă, fâră multă 
vorbă s& dea jos pe ţ&ran, s€ "i dea unul din 
caii înhămaţi, s€ “i iea calul şi s€ "| înhame pe 
lângă cei-lalţi, —pentru şi mai multa promptitu- 
dine a serviciului. 

Ast-fel era ordinul, şi scim că ordinele lui 
Mavrogheni nu se discutau, ci se esecutati orbesce 
și mai cu supunere de cât spusele duhovnicului 
la cesul morţei. 

Lucrul nu se 'ntemplă numai uă dată pe 
drumul de la Călărași la Bucuresci, pe care sbura, 
în chiotele prelungite ale surugiilor, trăsura « Co- 
cOnei» celei mari. Intâlniră Ciohodarul împărătesc 
care o însoţia din Constantinopole şi slujitorii cei- 
l-alţi mulţi Gmeni călări pe cai mai buni de cât 
cei de poştă şi, potrivit ordinului, nici una, nici 
două, făcură schimbul, fără s& mai întrebe de voiă 
pe câlăreţ. 

Aceste neomenâse răpiri păreau a supăra şi 
revolta adânc simţimântele umanitare şi noţiunile 
de dreptate ce avea nobila călttâre. Ea voia să 
plătâscă omului păgubit de cal diferinţa între va- 
I6rea dobitocului lui şi dobitocului ce i se da cu 
de-a sila. Dr, penă să se înțelegă, până să chiă-
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me pe «hoţul» de păgubaşi, acesta fugea pârlit 
de spaima Turcului Ciohodar şi de mulţimea ce- 
lor ce înconjura trăsura « Cocânei». 

T6tă lumea ţinea s'o mulţămescă, i&r surugii, 
neobicinuiţi cu bacşişuri aşa de mari ca cele ce 
li le da «Cocâna» pela conace, deveniseră ca un 
fel de smei. Nici nu se vedea când deshămati şi 
când, pironiţi icrăși pe şea, începeau din noi bă- 
lângănitul mânelor, danţul picidrelor cu baterea 
cadenţei în burta calului și, mai cu semă, acel 
şir nesferşit de cuvinte, cântate, fluerate ori răc- 
nite, cu cari schimbau caii din lei în paralei şi îi 
făceau sE& mănânce drumul ca <Murguleţul» din 
poveste. 

Acestă «Cocână> de nem mare şi de altă 
limbă, care pusese Silistra şi Călăraşi în pici6re, 
pe care la Bucuresci, Mavrogheni avea s'o pri- 
mescă cu onoruri domnesci și s'o plimbe după 
masă cu musică şi cu alaii de va r&suna întreg 
oraşul, era frumâsa şi 'nvețata Englesă F/zsader/h, 
Beorckeley, lady Craven, sc, cum subsemna ea 
însăşi scrisorile ce, de prin Bucuresci ca de prin 
tote părţile, le trămitea fratelui săti, şi margrafului 
Alexandru de Ansbach-Bayreuth, şi altora în An- 
glia şi aiurea: /ady Ehsa Craven. 

  

1), Din volumul de scrisori, publicat de lady Craven în limba 
englesă şi tradus îndată franțuzesce estragem și no! cele mai multe din 
amănuntele acestui studii, Volumul de scrisori este următorul: Voyage 
an Crimie et ă Constantinople en 1786, Zar Milady Craven, iraduit de 
Vanglais par M. (Guedon de Berchere, notaire 4 Londres, earichi de 
plusieurs Cartes et Gravures, Londres, et se trouve ă Paris chez Ma-
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După uă căletoriă ce făcuse prin Francia, 
Italia, Germania şi Rusia—prima scrisore este da- 
tată de la 15 luliă 1785—lady Craven coborise 
din Odesa la Stambul, şi de acolo se 'ntorcea 
prin România la Viena, spre a pleca la Bayreuth. 

Din amenuntele ce putem aduna aci la noi?) 
despre lady Craven care, mai târdii deveni ma- 
gravină de Anspach-Bayreuth, lady Craven s'a 
născut la 1750 (Decembre) la Spring-Garden. Fru- 
m6să, talentată, cu uă instrucţiune alesă(3), la verstă 
de 17 ani ani, tânăra fată se căsătoresce cu co- 
mitele Guilom de Craven, cu care în scurtă vre- 
me face şcpte copii. lin causă Ens€ că soţul său 
o urise foc după ce o iubise foc,—schimbări de 
acestea se văd şi astădi în Anglia, —din causă că 
o suduia şi o părăsia cu lunile, tân&ra lady ceru 
    

radan, libraire, rue St. Andrâ-des-Ares (siz), Hâtel du Château-Vieux, 
1789.— Datoresc cunâscerea acestut volum amabilității d-lui Gr. N. 
Manu, care a bine-voit a mi-l împrumuta, spre a lua dintr'Ensul părţile 
privitâre la recepțiunea făcută scriitorei englese de Mavrogheni, în pala- 
tul s&ii din Bucuresci. — După apariţiunea acestui studiii, am cunoscut 
și uă altă publicațiune a mintâsei Englese, şi anume AZâproires de je 
Margrave d'Anspach, dcrits par elle-mâme, taduse din englezesce de 
1. T. Parisot (Paris, 1826) şi pe cari ni le-a comunicat din biblioteca 
d-s6le d. Theodor Callimachi. — Datoresc unei auguste. bunăvoinţe cu- 
n6scerea, unei alte publicaţiuni privitâre la lady Craven: Friznerunger 
an die Fohenzollernherrschafi in Frânken von dr. Julius Meyer, în care 
în studiul Der fetzte Markeraf und sein Zlof (pag. 17]—235) sunt 
multe de spicuit pentru un studiii complet asupra acestei minunate 
femei. 

2) Amănunte mai numersse asupra familii și scrisorilor sâle sunt 

de găsit în Arthur Collins: Peerage of England (Londres, 1812) şi în 
Qudrard: Za France Hiliraire, cărți ce nu'mi pot procura aci. 

3) Din Mâmoir:s de a Comiesse de Montbrison (Londres, 1853) 
citate în dr. Julius Meyer: Frinnerungen.
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divorțul ce i se acordă de tribunale. Urmând 
unui obiceiti şi adi în vig6re în Anglia, lady Cra- 
ven îşi lăsă casă şi copii, şi plecă s€ uite în că- 
l&toriă durerea şi amarurile unei vieţe atât de 
nenorocite. 

Plecă ântâii în Francia de unde începe tră- 
miterea scrisorilor(e), şi de acolo cobori în Italia. 
Era deşteptă, avea darul dea observa, de a com- 
para, de a face se reiesă în deplină lumină fiă 
părțile frumâse, fiă cele ridicule ale unui paysage, 
ale unei scene, ale obiceiurilor sei credințelor ce 
întempina, fiă în Francia, fiă în Italia. 

De la Bologna, însoţită de uă simplă came- 
ristă, — un fel de dame de compagnie — şi de 
harpa sa, uă tovarăşă care nu o părăsia nici uă 
dată şi pe nicăieri, lady Craven se hotări să că- 
l&torescă şi mai departe şi s& vedă locuri ce, 
— dicea ea însăşi—puţine femei ai vedut îna- 
inte-mi. 

Era înveţată; cunoscea bine istoria statelor 
europene; nici la Petersburg, nici la Moscova nu 
se va găsi 'n era străină. Va merge s€ visiteze 
Pultava, spre memoria lui Carol XII şi lui Petru 
I, şi 'n Crimeia îşi va aduce aminte la locul lor 
de multe din studiele sele clasice. Când va fi la 
Varna, pe țărmurile mărei Negre, va discuta în 
scrisori părerea acelora cari, pe atunci, credeai 

  

4) Şi unde cunoscu pe margravul Alexandru de Ansbach-Bay 
reuth, pe care ”l va lua mat târdiii în căsătoriă. Dr. Jul. Meyer: rin 
Herungen, pag. 120. 

-
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că acolo fusese locul de exil al poetului Ovidii. 
Lady Craven nu împărtăşesce acestă părere, ci va 
spune că, chiar dâcă sar admite Varna ca loc de 
exil al poetului Ponzzcefor, rămâne totuşi adevă- 
rat că cea mai mare parte a exilului său Ovidiu 
a petrecut-o în Moldova, «pe marginele unui lac, 
«unde şi acum locuitorii povestesc despre blân- 
«deţea moravurilor lui Ovidiă şi despre sunetul 
«plăcut al vocei lui.» 

Cetăţenă englesă şi supusă a M. S. Regelui 
George III, lady Craven avea scrisori de reco- 
mandaţiune către toți ambasadorii şi miniştrii An- 
gliei din Europa, ir cunoscinţele s€le cu miniştrii 
celor-l-alte state din Turcia şi din Rusia îi procu- 
rati de asemenea tâte înlesnirile de călătoriă şi de 
informaţiuni de cari, ca ori-ce adevărată călătâre, 
ea era frte lacomă. 

După ce 'şi va sfârşi acestă căle&toriă, lady 
Craven va trece din România la Viena, i€r la Si- 
bii va primi visita Imperatului Iosif II, venit în Tran- 
silvania pentru uă inspecţiune militară şi căruia 
lady Craven îi va face, în casa baronului de Bu- 
kow, fiul fostului guvernator al Transilvaniei, co- 
misiunea cu care Mavrogheni o va însărcina la 
Bucuresci pentru împ&ratul. 

Din Viena, mânată de sârtă, lady Craven va 
da prin Bayreuth. Aci, margravul de Ansbach- 
Bayreuth, fiul celebrei margravine Wilhelmina de 
Bayreuth, sora lui Frederic II Regele Prusiei, o va 
ved€ icrăşi, o va plăce şi la 1791, după mârtea co-
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mitelui Guilom de Craven, el divorțat, ea divor- 
ţată, se vor căsători şi vor trăi când în Germa- 
nia, când în Anglia, la Brandebourg-House, pen€ 
la 1806, când margravul de Ansbach-Bayreuth va 
muri, i€r lady Craven, spre a 'şi alina durerea, 
va face, ca şi ântâia Gră, va începe călătoriele sele 
în fiă-care an, pen€ la lanuarii 1828, când va 
muri şi ea la Neapole, în vârsta înaintată de 
ani 78. 

Pe lângă Câ/iforia în Crimea şi la Con- 
stantinopole, lady Craven a mai scris, fiind mar- 
„gravină, şi multe piese, drame şi comedii, pentru 
teatrul de la Ansbach; pe la sfârşitul vieţei, a re- 
dactat şi /Memoriele scle, interesante prin ame- 
nuntele ce scriitorea ne dă despre curţile euro- 
pene ce visitase în căl&toriele sele. 

Acâsta'i în linie generale, «Cocâna» de nem 
mare şi de altă limbă, căreia în Silistra şin Călă- 
raşi i se făcuseră atâtea onoruri şi care plecase, 
în sborul cailor de poştă, spre capitala Ţerii-Ro- 
mânesci, după 14 ulii 1786. 

II. 

Nicolae Mavrogheni, Domn la Bucuresci, nu- 
mai de la Marte 1786, v&duse de şi nu cunoscuse 
în Constantinopole pe nobila străină, la ambasa- 
dorul Franciei, d. de Choiseul-Gouffer, cu care
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Mavrogheni era 6re-cum  prietin(5), şi la care se 
stringeau toţi căletorii de distincţiune din Europa(9. 

Lady Craven vorbesce într'una din scrisorile 
s6le de alaiul cu care Mavrogheni străbătu ulițele 
Constantinopolei înainte de a pleca la Bucuresci 
Şi cum, trecend pe sub ferestrele ambasadorului, 
Nicolai  Morezinad(D ridică ochii în sus şi făcu 
d-lui de Choiseul-Gouffier un semn cu capul 

Era, semnul fericirei că biruise. Scim din stu- 
diele precedente câte intrige avusese Mavrogheni 
să descâsă spre a dărima candidatura lui Celebi- 
Petrake şi a înfrânge oposiţiunea familielor celor 
mari ale Fanarului, cari vedeai cu ciudă că un 
insular, un Zăușau, avea să se suiă pe unul din 
cele două tronuri ale ţărilor române, partea lor 
şi numai a lor de vro 70 de ani încâce. 

De la Călăraşi şi pân€ 'n apropierea Bucu- 
rescilor, călătoria nobilei Englese mersese strună. 
Pământul, priveliştele, câmpiele şi pădurile, riurile 
şi culturile,—totul o încântă. Intr'uă scrisăre din 
Sibii, lady Craven va scrie că Muntenia este un 
dMamant văi legat. 

Din delul Văcărescilor, când fu s& cobâre 
spre Bucuresci, lady Craven vădu vro câţi-va la- 
niceri, cari se aflau tăbăriţi înaintea mânăstirii, că 

5) Odobescu: Documente, colecț. Hurmuzake ; vol. IL docum, 
1780—1814. Scris. din 27 Ianuar. 1786. 

6) D. de Choiseul-Gouffier făcea mat multă literatură, istoriă şi 
archeologiă de cât politică şi diplomaţiă la Constantinopole, 

7) Adică Nicolae Mavrogheni.



208 Nicolae P. Mavrogheni 

îi es înainte, că'i opresc trăsura şi că, cu tâtă 
oposiţiunea surugiilor, o abat din cale şi o bagă 
în curtea mănăstirei. 

Era vorba de a face carantină. 
Egumenul, 47 sazut komme, veni la trăsură şi 

vă&dend după chip pe lady Craven că numai ciu- 
mată nu este, Er după trăsură şi slugi că nu e 
câlătâre de rînd, o pofti s& se odihnescă la el în 
chiliă, pen& când ordinile vor veni din Bucuresci, 
unde trămiseseră pentru deslegarea încurcăturei. 

Aceste ordine nu întârdiară şi lady Craven 
își făcu intrarea în capitala Ţerei, însoţită de a- 
gentul imperial Raicevici, care, probabil, în urma 
unei scrisori venită de la Internunţiul imperial de 
la Constantinopole, baronul de Herbert-Rathkeal, 
îi eşi înainte la Văcăresci, îndată ce lenicerii ves- 
tiseră sosirea nobilei călătâre. 

Aci e uă confusiune în scrisorile scriitârei en- 
glese. Pâte că nu pentru a face carantină, ci pen- 
tru a da principelui de scire ca s&i pregătescă 
alaiul cu care voia s'o aducă în Bucuresci, lady 
Craven fusese oprită la Văcăresci. Așa era regula. 
Ori de câte ori Domnul Fanariot voia s& facâ 
«ţirmoniă> vr'unui călător de vedă, îl oprea la 
Văcăresci în del, şi acolo ori el, Domnul, ori 
alţi boeri ai curţei îi eşiau spre întempinare, ş'apoi 
cu toţi, musică, armată, boeri şi jupânese, veniav 
în cortegiii până la Palat, ori până unde 6spe- 
tele trăgea în gazdă. 

Ori cum ar fi, Raicevici după instrucţiunile
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şefului sei din Constantinopole eşi la Văcăresci 
şi întempină pe lady Craven. 

Cu un an şi dou€ luni înainte, adică în Mai 
1785, Raicevici mai avusese s& negocieze ono- 
rurile unei primiri oficiale în Bucuresci, la curtea 
lui Mihail Şuţu. Atunci venise barâna de Herbert- 
Rathkeal, soţia Internunţiului imperial din Con- 
stantinopole. Acestă Dâmnă, oprindu-se vro trei 
qile în Bucuresci, scrisese că voiesce s& facă vi- 
sită la curtea Beiului, cu condiţiunea Ensă ca 
visita se'i fiă înt6rsă. Mihail Şuţu respunse lui 
Raicevici căn ceremonialul oriental nu se permite 
unui principe să facă visită unei femei singure; 
că decă ar fi şi ambasadorul ar face-o cu plă- 
cere, der că d-na barână de Herbert-Rathkeal va 
visita numai pe principesa Şuţu care, împreună 
cu fetele scle, se va grăbi a'i întârce visita cu 
plăcere (9). 

Cu lady Craven care stete numai 24 ore la 
Bucuresci, nu fu trebuinţă de negociaţiuni şi de 
discuţiunea ceremonialului. Decă Mavrogheni n'ar 
fi invitat-o la Palat, practica Englesă nu sar fi 
dus şi, după uă nâpte petrecută în casa <consu- 
lului frances» şi-ar fi urmat calea înainte. 

Şi-aci este icrăşi uă confusiune. Lady Craven 
dice “că a fost găzduită la consu/4/ frances care, 
împreună cu soţia sa, a îngrijit-o fârte bine, şi 

9) Hurmuzake : Documente, vol. VIL (1750—1818). Scris. Raice 
vici din 20 Mai 178Ş. 

34.133. 14



210 Nicolae P. Mavrogheni 

cu uă politeţă adevărat francesă. Asta se pâte; 
der d. Laroche şi soţia sa nu erai la Bucuresci 
în calitate oficială; consul frances a fost în Bucu- 

resci după 1790. Republica francesă a făcut să se 
recunâscă de Turcia un consul frances la Bucu- 
resci. Consulii străini au fost în Muntenia ântâiă 
al Austro-Ungariei şi al doilea al Rusiei, pe care 
Porta cu mare greutate l'a primit şi i-a dat fe- 
7atul, adică exeguatur. 

Laroche fusese secretar al principelui prece- 
dent, al lui Mihail-Vodă Şuţu; acesta plecând la 
Constantinopole, Francesul r&măsese la Bucuresci 
sperând că, prin midlocirea d-lui de Choiseul- 
Gouffier, Mavrogheni "] va lua tot pe el de se- 
cretar pentru partea francesă a corespondenţei 
s6le, lucru ce nu se întâmplase. Laroche era gata 
se plece (10). 

Acesta'i consulul de care vorbesce fără să 
numescă lady Craven şi care, ca posiţiune ofi- 
cială, nu avea nici una. Era acum, ca toţi secre- 
tarii francesi ai Domnilor fanarioți, informatorul 

ambasadorului frances din Constantinopole şi aş- 
tepta parale se plece din Bucuresci. 

Se revenim. | 
«Abia sosită la gazdă, m& pomenesc, dice 

«lady Craven, înaintea porţei cu uă butcă ca cele 
«din timpul Regelui Dagobert, ba chiar: şi de 

  

10) Odobescu: Documente, vol. II. (1781—1814). Scris. Laroche 
către d. de Vergennes la Paris, din 10 Mai 1786.
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«mai "nainte. Era muiată numai în aur şi în fir 
«de sus pene jos. Nisce cai murgi fârte frumoşi 
«erai înhămaţi la acestă aurită şi sclivisită tră- 
«sură. Câte un Turc îi ţinea pe fie-care de hăţ. 
«Un fel de şambelan, îmbrăcat într'uă stofă de 
«fir, însoţit de secretarul particular al principelui, 
«întră în casă şi m& pofti în numele Beiului la 
«Palat. » 

Toţi Bucurescii erati strinşi în faţa casei unde 
descinsese lady Craven. Plecară în «butca Rege- 
lui Dagobert» la pas de tot, urmaţi de toţi copii 
mahalalelor şi de toţi curioşii târgului. Lady Cra- 
ven era însoţită şi de dama sa de companiă, pre- 
cum şi de un d. V... despre care nu ne spune 
nimic altceva. 

La Palat, lenicerii, Arnăuţii şi faimoşii Ga- 
Zeougii ai lui Mavrogheni erai în ordine de pa- 
radă. Din fericire, tumbelechiurile, piulinele şi 
giamparaua, adică musica domnescă nu înce- 
puse âncă. 

Lady Craven intră în sala Tronului unde, 
trintit pe perine, vEdu într'un colţ pe Mavrogheni, 
er d'asupra capului lui, recunoscu tuiurile, buzdu- 
ganul şi sabia pe cari le v&duse în alaiul încoro- 
nărei la Constantinopole, de la ferestra d-lui de 
Choiseul-Gouffier. 

Fu poftită să şedă şi tâlmaciul îşi începu sar- 
cina. Se scie că Mavrogheni nu vorbia nici uă 
limbă străină, ba nici grecesce nu vorbia deslu-
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şit; singura limbă ce scia bine era limba francă 
sei levantină, limba porturilor. 

Mavrogheni întrebă pe lady Craven de sănă- 
tate, apoi de d. de Choiseul-Gouffier, şi după aceste 
câte-va întrebări şi respunsuri, se serviră dulceţa 
şi cafeua. Âncă vro câte-va cuvinte prin care 
Mavrogheni o invita s& mai şedă în Bucuresci, 
învitaţiune pe care Englesa o declină cu politeţă, 
şi lady Craven, care scia obiceiurile turcesci, dete 
să se scâle ca se plece. Atunci, Şambelanul care 
o adusese şi care trebue s€& fi fost Vătaful de 
Divan (căci el împreună cu Vornicul de străini 
făceaii la Curtea Domnilor oficiul de introductori 
de ambasadori), — atunci, dic, Şambelanul se plecă 
la urechiă'i şi 'i spuse s& mai aştepte. 

Incepură giamparalele! Ceva spăimântător. 
Lady Craven tresări şi era s& pufnescă, când se- 
cretarul principelui "i dise c'un ton grav: acesta "i 
în ondrea D-niei Tele, Dâmnă. — Mavrogheni o 
invită s€ se apropie de ferâstrâ, să se uite şi... 
s& admire. Lady Craven se sculă şi merse spre 
ferestră. Jos în curte era larma. Unii băteau în 
nisce căldări de aramă; alţii ţineaă în fiă-care 
mână câte un capac şi le loveaii unul de altul 
cât puteau de tare; alţii suflaui în surle şi 'n trâm- 
biţe, fiă-care silindu-se să se audă el mai tare. 
Obicinuită cu .alt-fel de musici, lady Craven abia 
se ţinea, €r dama de companiă, vedând că En- 
glesa e cât pe aci s& isbucnescă, îi şoptia mereu:
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— Pentru Dumnedei, milady, ţine-te ; nu ride, 
milady ! căci cine scie ce ni se 'ntâmplă! 

Din fericire, lady Craven fu învitată la Dâmna 
lui Mavrogheni, care o aştepta în apartamentele 
sele. Principesa era tânără, ne spune căl&târea; 
navea mai mult de zo de ani şi semăna fârte 
mult cu ducesa de Gordon. Şedea turcesce peuă 
sofa şi avea lângă dânsa pe cele trei fetiţe ale 
scle, una de g, alta de 10 şi alta de 11 ani. Da- 

mele curței erat în număr de vr'o 20, tâte îm- 
brăcate grecesce şi cu turbane în cap, afară de 
una tânără care purta pe cap un fel de căciuliță 
de zibelină, aşedată, dice lady Craven, cu mult 
gust şi multă frumuseţă. Intrebând pe principesă 
cine e Dâmna aceia, soţia lui Mavrogheni îi r&s- 
punse că este fiica unui boer român şi că pârtă 
costumul naţional. 

In urmă, conversaţiunea începu cu obicinui- 
tele întrebări ale femeilor orientale: esci mări- 
tată? de câte ori? câţi copii ai? esci îmbrăcată 
ă da franca stă alt-fel? Principesa mai dise că 
ar dori forte mult so ţină măcar un an în Bu- 
curesci. Mavrogheni esprimă aceiaşi dorinţă. Lady 
Craven le tăiă pofta neted, declarându-le că nu 
stă de cât 24 de ore în Bucuresci. O învitară la 
prând. Primi cu plăcere, der ceru voiă să se în- 
târcă s€ scriă la Constantinopole persânelor că- 
rora promisese să le dea îndată de scire despre 
sosirea sa la Bucuresci. 

Când fu s€ plece, Mavrogheni ordonă secre-
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tarului care o însoţia, s'o ducă să vedă primul 
Zarc engies din Bucuresci. Credea că Englesa 
avea s&l admire. Lady Craven ne spune că gră- 
dina celui mai modest preot engles de sat din 
Anglia e mai bine ţinută de cât fazcu/ engies al 
bătrânului boer Ddescu, un moş cu lungă barbă 
albă, care îi eşi întru întâmpinare ţinut la braţe 
de doui copii de casă şi care îi oferi din tâte 
pâmele grădinei. Acest venerabil bătrân era tatăl 
tinerei, care atrăsese la Palat atenţiunea Englesei, 
cu costumul naţional şi cu căciulița-i de zibelină. 

Deci, tânăra era a Dudescă, din b&trâna şi 
bogata familiă a Dudescilor, care se stinse pro- 
babil cu fiul acestui bătrân, faimosul mare logo- 
făt Dudescu. Tocmai când era să plece lady Cra- 
ven, iată şi ten&ra Dudâscă că se întorcea de la 
Palat; când vădu pe Englesă în casa tatălui săi, 
manifestă atâta bucurie în cât era s& năbuşescă 
pe căletâre cu sărutările şi îmbrăţişările scle. Abia 
putu scăpa lady Craven de atâta iubire. 

După ce se 'nt6rse acasă la Laroche, nu 
trecu mult şi lady Craven fu chiămată în curte, 
pentru a vede darul ce "i trămitea Beiul. Ma- 

" vrogheni ţinea cu ori-ce preţ s€ fiă cu nobila En- 
glesă cât mai gen//eman şi mai falon rouge posibil. 
Scia că lady Craven e o sfor/zvoman fârte pasio- 
nată, şi de aceia îi trămitea un cal arăbesc de 
t6tă frumuseţea, pe care de curând, spunea tră- 
misul lui, Domnul "1 primise de la un pașă. Lady 
Craven se arătă mişcată de acestă galantă aten-
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ţiune şi dete slugilor şi trămisului bogate bacşișuri. 
La ora mesei, cu același alaiii plecă la Palat. 
Se aştepta Englesa s& mănânce pe mese ?n 

pat şi şedută turcesce. Se miră deci când vădu 
mese cu picidre şi cu scaune prin pregiur, ba 
chiar, ceia-ce era şi mai îmbucurător, erat pe 
masă. cuțite şi furculiţe (11), solniţe, servicie de oţet 
şi de unt-de-lemn cari, credu lady Craven obser- 
vându-le bine, veniai t6te din fabrice englese. 
Ceia-ce atrase cu deosebire atenţiunea Englesei 
nâstre fură patru sfeşnice de alabastru, împodo- 
bite cu flori de rubinuri şi de smaranduri, şi cari 
eraii de cea mai mare frumuseţe. 

Lady Craven nu constată EnsE decă tâtă lu- 
mea mânca din aceleaşi ceaon, adică farfuriă, — 

11) Furculița despre care s'a discutat atâta când cu prima repre. 
sintațiune a piesei lui Sardou, 7/fodora, este de sigură bizantină. Un 
scriitor italian: din secolul XI-lea, Pier Damiano, vorbesce de uă princi- 
pesă bizantină care, călătorind în Veneţia, se servia cu uă furculiță de 
aur cu doui dinți. In Florenţa, furculița esista de la 1361. In Francia 
și'n Germania, ea a fost întrodusă în secolul XVI; in Anglia în seco- 
lul XVII; aci servia și ca instrument de mâncare şi ca, la masă, să 
se scobâscă cu ea în dinți (shoking!) In Orient, cu Turcii se perdu 
usul furculiţei bizantine, Mâncaii cu degetele. Şi la noi, şi la Constan- 

tinopole, baronul de Tott observă că femeile aveai uă deosebită coche- 
tăriă a mânca cu degetele. După Hă-care fel de bucate, își spălaii de- 
getele pentru a mânca altele. Baronul de Tott a admirat mult la Con- 
stantinopole uă Fanariotă ale cărei degite luai măslinele din farfuria 

comună pentru toți cu uă dexteritate extraordinară. Credeam că secolul 
nostru a adus furculița în ţările române. Lady Craven ne spune că era: 
în us de Ja 1786, şi deci şi de mai "nainte. Că le scoteaii numai cu 
străinii şi la gile mari, și c%n cele-l-alte dile se slugeaii cu degetele, 
acesta iâr se pâie și se pr6 pât».
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obiceiii înrădăcinat care s'a continuat şi 'n seco- 
lul nostru(!2). 

Ori cum ar fi, prândul trebue să se fi petre- 
cut nu tocmai cu multe nostimade din partea 
Orientalilor. Lady Craven nu înregistreză nimic 
anormal în scrisorile sele. In timpul mesei, musica 
domnâscă, cea cu piulinile, tumbelechiurile şi giam- 
paralele, începuse de la ciorbă. Din fericire Ens&, 
ea alterna cu un taraf de lautari ţigani, ale căror 
cântece duiâse plăcură atât de mult Englesei, în 
cât Mavrogheni băgă de semă şi ordonă s€ cânte 
ei mai mult de cât <giamparagii.» 

DupE masă, trecură în salonul de conversa- 
ţiune al principesei. 

Aci, Mavrogheni, până acum fârte corect, 
îşi dete în petic cu una dintre acele enormităţi 
cu cari va obicinui şi va îngrozi, peste un an-doui, 
pe toţi cei ce vor fi în relaţiuni cu densul. 

—  Cunosci, întrebă el pe Lady Craven, cu- 
nosci pe principele de Kaunitz şi pe Iosif II? 

— Îi cunosc, r&spunse Englesa care conversa 
într'un colţ al salonului cu Dâmna lui Mavrogheni, 
îi cunosc şi sper să-i ved'la Viena. 

— Eh! decă e aşa, replică Mavrogheni im- 
perturbabil, o să te rog s& spui principelui de 

  

12) La mesele lui Nicolae Brancovânu, despre eari vorbesce 
Thomas Hope în Anastasius (v. studiul //avroghezi mat sus coprins) 
şi la mesele lui Grigore Brancovenu, acum 70 de ani, mese despre 
cari vorbesce Contele de Lagarde (Voyase de Moscou ă Vienne par 
Constantinople .. . Bucarest, Paris 1824) într'uă carte asupra căreia vom 
reveni întrun alt studiă.
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Kaunitz că "i sunt cu totul şi cu totul devotat, 
icr împeratului Iosif II că, acum fiind că suntem 
vecini fârte de aprope, sper că vom trăi în bună 
pace. 

Mavrogheni şi losif II! 
Lady Craven surprinse imediat contrastul şi 

nepotrivirea, der ca uă femeie diplomată şi bine 
crescută, nu ar&tă nimic din cele ce simţia, ci se 
mulţămi a dice că va face acestă comisiune a lui 
Mavrogheni. | 

La un-spre-dece ore ssra, lady Craven îşi luă 
remas bun de la principe şi de la principesă, 
după ce primi din partea acesteia nesce batiste 
brodate de t6tă frumuseţea. 

La 'ntârcere acasă, Mavrogheni ordonă să 
fiă însoţită de 80 de masalagii şi de cele două 
musici, adică şi de lăutari, şi de tumbeleccii. Ma- 
salele, răcnetele giamparalelor, lumea care se ţinea 
drâiă după trăsură, căldura lui luliă care era grâz- 
nică, enervară atât de puternic pe lady Craven, 
în cât, în trăsură, fiind faţă şi secretarul princi- 
pelui, o podidi un ris sgomotos şi iresistibil. Dama 
de companiă nu scia ce s&-i mai facă şi cum se 
esplice faptul secretarului domnesc care se uita 
lung. Sfârşi înfine prin a-i spune că lady Craven 
cunâsce musica forte bine, şi că cea mai mică 
discordanţă o face să ridă câsuri întregi. Se vede 
&nsă că risul era lipicios, căci nu trecu mult şi 
aceleaşi hohote apucară şi pe secretar, şi pe dama 
de companiă.



218 Nicolae P. Mavrogheni şi lady Craven 

Hohotind intrară în casa lui Laroche, ceia 
ce dete ocasiune acestuia se spună veselei lady 
Craven cuvintele din noua 11) comediă a lui Beau- 
marchais, /e Mariage de Figaro, cuvinte cari se 
potriveai şi în Francia p'atunci şi pretutindeni : 
Zoul finit par des chansons! — totul se sfârşesce 
cu cântece şi cu risete. 

A doua di, din nâpte, lady Craven plecă la 
Sibii, părăsind cu părere de rtă «bogata şi mă- 
vița Jâră: a Munteniei. 

  

11) Represintată pentru prima Gră la 27 Aprile 1783.



BUCURESGII IN TIMPUL REVOLUȚIUNII FRANGESE 

Acum uă sută de ani, prin lanuariă, 1791, 
în Bucuresci, cafenelele şi prăvăliele neguţătorilor 
români şi greci, cari se aflau prin prejurul mari- 
lor hanuri ale Ş-tului Gheorghe-Noi, Şerban-Vodă 
şi Constantin-Vodă, erai înțesate cu fel de fel de 
Gmeni. 

Pe lângă întâmplările resboiului ce se urma 
de zor între “Turcia şi Austro-Ruşi atât în Mun- 
tenia cât şi în Moldova, se mai vorbia în Bucu- 
resci şi despre uă sdruncinare ne mai pomenită 
a vechei stări de lucruri în «<ţera Franţuzului», 
despre uă znavdoraoi, vă revoluţiune de felul că- 
reia, spuneai cei sciutori, nu sa mai vădut pe 
lumea n6stră. 

Mulţi din cei cari audiseră la acestă dată 
despre începuturile revoluţiunei francese, nu pri- 
cepeai nici firea, nici urmările faptelor ce li se 
povestiră, deci dau fără freă voiă închipuirei lor 
să fistoneze tot ce le trecea prin cap. 

Alţii tăceai, ascultai şi, din când în când,
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surideau ca Gmenii ce ai deplină cunoscință des- 
pre lucrul de care unii vorbesc cam nea-'ntr'uă- 
parte. Cestia din urmă, adevărații cunoscători ai 
evenimentelor petrecute la Paris, erai membrii 
Societăţi Amicilor, $ traia Tv pile, 1) care, în 
cap cu Rhigas, se alcătuise în Bucuresci pe te- 
meiul cuvintelor Zr î guloyevsia, — trăiescă iu- 
birea de ţeră! 

Inainte ca Directoriul din Paris, adică pute- 
rea executivă a Republicei francese una şi indi- 
visibilă, se fi hotărît Bucurescii?) ca centru al 
mișcărilor revoluţionare ce trebuiaă suscitate în 
Ungaria, Polonia, Transilvania, Moldova, Munte- 
nia, Serbia şi Bulgaria; înainte de a se face acestă 
neașteptată ondre viitârei capitale a Regatului 
Român, — Bucurescii erai centrul cel mai activ al 
Elenismului care se deșteptase pe t&remul literar 
şi acum, cu speranţe nemărginite în revoluţia din 
Paris, năzuia din r&sputeri a se deştepta şi pe 
teremul politic. 

Din Archipelag, din Morea, din Insulele Io- 
nice, “Tessalia, Albania, Epirul, Macedonia şi de 
prin tote părţile lumei, Grecii veniai la Bucuresci, 
toți îmi oxonj vă sbon 77000 (oijg, — pentru a'şi găsi 
midloce de trai, şi mulţi pentru a se consfătui 
asupra mișcărei ce avea s& isbucnescă din tâte 

  

1) hevue de Gâagraphie (Paris 1881): Ubicini: Za Grande Carte 
de la Grice par Phigas, pag 247. 

2) Documente priv. la Istoria Românilor. Doc, francese, Colec- 
ţiunea Odobescu Supl. 1, vol. IL, fasc. 2, pag. 412.
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părțile 3). —Lucrul acesta nu se vedea, der se visa, 
se simţea, se ghicea. Timpuri curidse şi atrăgă- 
târe, când de-alungul şi de-alatul imperiului oto- 
man, decă; ai fi pus urechia la pămentul burduşit 
de lacrimi şi dorinţe, ai fi audit apropiându-se fur- 
tuna, cu atât mai furi6să cu cât acum la început 
era mai tăcută. 

In Bucuresci, medici, neguţători, profesori şi 
dascăli, preoţi şi studenţi de la scâla cea mare, 
unii Români, alţii Greci,—toţi asceptai ca nego- 
ciările păcei de la Şiştov cu Austria să se sfâr- 
şescă, &r acelea ale păcei de la laşi cu Rusia se 
începă, pentru ca, resboiul încetând de a mai 

dudui la Dunăre, s€ se pâtă audi în principate 
şi mai lămurit, şi mai puternic, glasurile cele mari, 
os magna sonaturum, ale Revoluţiunei francese. 

In aşteptare, Rhigas, ten&r atunci de 25 de 
ani 4), lucra de zor pentru ca tot ce se făcea la 
Paris şi 'n ţările subjugate ale Orientului, se se 
cunâscă şi la Bucuresci. Viena, un centru de a 
doua mână al elenismului literar și patriotic 5), 

era trăsura de unire între Paris şi Bucuresci. Mai 
mult de cât ori-cine altul în vremurile acelea, 

Rhigas, pe care Bolintineanu ] face Român Ma- 
cedonen din Velestin, era pregătit pentru a primi 

  

3) Revue de Giographie (an. cit.) pag. 243. 
4) Ro. de Gâogr. (an. cit.) pag 241. 

5) Zeucothea, Eine Sammlung von Briefen eines geborenes. Gri- 

echen, iiber Staatswesen, Literatur und Dichtkunst der neueren Grie- 

chenland, herausgegeben von Dr. Carl Iken (Leipzig, Hartmann, 2 vol. 
1825) — passim.
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cu entusiasm principiele Revoluţiunei francese. 
Vorbea bine limbele francesă, germană şi italiană, 
pe lângă limbele română, grecă şi turcescă; că- 
l&torise prin Italia, Francia şi Germania ; fusese 
secretarul lui Alexandru Ipsilante în 1782, şi “| 
urmase pe acesta la Constantinopole, după ce 
fuga fiilor săi la Viena silise pe Ipsilante să de- 
misioneze din Muntenia. De la 1782 şi pen la 
1786, Rhigas r&măsese la Constantinopole vor- 
bind într'una cu Grecii de acolo despre apropiata 
eliberare a patriei lor printr'ajutorul Rusiei. Re- 
întors în România cu Mavrogheni, Rhigas fusese 
caimacamul acestuia la Craiova în timpul r&sbo- 
iului, şi-apoi, după pacea de la 1791 între Aus- 
tria şi Turcia, încheiată la Şiştov în 4 August, 
Rhigas venise la Bucuresci pe lângă boerul âncă 
tener pe atunci, Grigorie Brâncovenu, cu care era 
prietin. PEn€ acum, Rhigas creduse că, cu ajuto- 
rul Rusiei şi cu ajutorul Austriei, Grecia va re- 
uși se scape de durerosul jug al Turcilor. După 
resboi, îşi schimbase părerile, cunoscuse bine ŞI 
pe unii şi pe alţii, îi cântărise în de ajuns, şi 
chiar corespondența ce întreținuse în 1785 cu 
principele Kaunitz6) i-aretase lămurit că numai 
desinteresate nu erai aceste două mari puteri 'n 
cestiunea Orientului. 

Când se audi în Bucuresci că a isbucnit Re- 
voluţiunea francesă în Paris; că acolo poporul a 

  

6) Ro. de Gâogr. (an, cit.) pag. 247.
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dăs&vârşit primele acte nemuritâre, cari sunt fala 
Revoluţiunei, — Rhigas vădu uă lumină mare în- 
tindându-se înaintea ochilor săi şi libertatea po- 
pârelor din Orient ridicându-se din lanţurile trecu- 
tului, ajutată în deşteptarea. şi 'n reîntremarea ei 
de mâna umană și binefăcetâre a Franciei. 

Tot ce se scria şi se făcea la Paris venia 
în România, la Bucuresci: proclamaţiuni revoluţi- 
onare, 'scrieri patriotice, poesii de tâtă mâna, Rhi- 
gas le traducea în grecesce, le trămitea la Viena 
unde se imprimaă într'ascuns, şi-apoi, prin lădile 
de mărfuri ale negustorilor, erai introduse pe 
furiş în ţeră şi 'n deosebi în Bucuresci, focarul 
elenismului militant. 

Colecţiunea cântecelor s€le patriotice, aşa 

numite &ouara, le cântaă studenţii şi Grecii pa- 
trioţi. De câte ori, prin pimniţele de lângul S-tul 
Gheorghe-Nou — pe atunci Zznelele de viâță ale 
Bucurescilor,—nu a r&sunat /Marszzeza lui Rhigas: 

Zeita raidec răv Ellijpvwv, 
O xcaugos riis 0055 Mi9ev,— 

«deşteptaţi-vă, copii ai Elenilor, diua gloriei a so- 
sit.» —Şi de câte-ori nu s'a cântat chiar pe fran- 
ţuzeşce faimosul cântec al Zezărei din 1793 de 
la Paris, Za Carmagnole, din cari versurile 

Dansons la Carmagnole! 

Vive le son,
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Vive le son, 

Du canon! 

erai cântate cu cuvintele stricate Zivrelzon! Fi. 
orelzon,() de unde pâte aă eşit pe românesce 
Lilfisonzi de tâte nemurile şi a căror serb&dă ŞI f2- 
fâsonâscă seminţă nu a perit âncă din midlocul 
nostru?! 

Ajutat de amicii săi 'Turnavitu/8 unul din 
apelpisafii lui Mavrogheni, un entusiast care, ca 
şi Mavrogheni, da în fiă-care di mâna cu nebu- 
nia, de Perrhevos şi inţeles în parte de vro câţi- 
va boeri, printre cari Brâncovenu, Dudescu, Câm- 
pin&nu şi Ion Cantacuzino, Rhigas lucra într'una 
pentru a deştepta în compatrioţii săi speranţe ne- 
mărginite. Ilpos zip adegw Talliav,—pentru sora 
n6stră Francia, esclamati Grecii, ne dăm viţa de 
dece ori. 

În timpul acesta, uă ciumă teribilă bântuia 
prin Bucuresci(9), prin tâtă Muntenia şi Bulgaria. 
Mihail C. Sutzu fusese trecut de Pârtă din Bu- 
curesci la, laşi(10), icr tengrul Alexadru Moruzi fu- 
sese numit Domn în “Ţera-Românâscă. Nisce în- 
curcături ne mai pomenite buimăcesc întrega pe- 
ninsulă balcanică. Lumea din Bucuresci nu scia 
ce să mai credă.. 

  

7) Ion Ghica: Serisară (ediţ. 11) Bâltărețu, pag. 509. 
8) A se vedE într'acest vol. pag. 160 şi urm. 
9) Doc. priv. la Istor. Rom.—Colecţ, Odobescu, Vol, XII, pag. 82. 
10) Jfid. pag. 85.
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In Februariă 1793, ambasadorul Franciei, 
ducele de Choiseul-Gouffier, audind despre cele 
ce se petreceau în Francia,—emigraţiunea, fuga, 
închiderea şi 'n fine guilotinarea Regelui Ludovic 
XVI,—-se hotărăsce a părăsi Constantinopolea şi 
a se refugia în Rusia, unde Caterina II primea 
cu braţele deschise pe toţi nobilii emigraţi(1). 

După cum reiese din dou€ scrisori ale unui 
necunoscut republican din Bucuresci — pâte chiar 
Rhigas—ducele de Choiseul-Goutfier trece prin Bu- 
curesci, stă de vorbă cu Mihail Şuţu care tocmai 
se gătea se mergă la Moldova, caută a'i inspira 
spaimă şi grâză de tot ce se petrecuse şi se pe- 
trecea în Francia, şii vorbesce de răi pe toţi 
Francesii republicani cari, din Constantinopole, 
începuseră s€ se r&spândescă prin tâte ţerile n6s- 
tre şi ale vecinilor(12), 

Intr'adever, Republica îşi. schimbase toţi e- 
misarii şi primenise întrega diplomaţiă francesă. 
Bine înţeles că nici un nobil, nici un c-dzvaut nu 
mai voia să servâscă sub miniştrii de afaceri stră- 
ine ca Danton şi alţii, cari urmară pe năbădăio- 
sul tribun în cârmuirea politicei esterne a Repu- 
blicei. De aceia, lume nouă, vederi noue şi un 
mod de a tracta cestiunile atât de năsdrăvan, în 
cât la Viena, ca şi 'n Italia, ca şila Pârtă, unde 

11) Albert Sorel: Essgis histoire et de critigue (Paris 1883): 
Studiul Catherine ÎI et PEmigration frangaise (pag. 191—204). 

12) Doe. priv. la Îstor. Rom. Colecţ. Odobescu, vol. III, pag. 
87 şi 88, 

34,135. 15
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Convenţiunea întreținea 6re-cari relaţiuni, era un 
adeverat chin pentru diplomaţii austriaci, italiani 
scu fanarioți, s& primâscă un diplomat din stra- 
turile cele noue ale Revoluţiunei francese, şi mai 
cu semă s& discute ceva cu densul. Unii dintr'a- 
ceşti revoluționari făceau într'adins pe sălbaticii şi 
pe fieroşii, numai ca s& se dică de interlocutorii 
lor că sunt «şi mai şi» republicani. 

Bernadotte la Viena băgase în r&cori pe 
Thugut şi pe marchisul de Cobentzel, şi numai 
selbatic nu era. Inchipuiţi-v& ce cap trebuia să 
facă bătrânii diplomaţi ai monarchielor europene, 
când trămișii Convenţiunei, împingând republica- 
nismul lor pen€ la nepoliteţă, le qiceaii din chiar 
senin: eh! cetăţene, ce? tu nu vedi că lucrurile 
stau astădi aşa? Vrei ori nu vrei? Vorbă multă 
sărăcia omului !... 

In tâte ţările, Convenţiunea trămisese 6menii 
sti. Ei aveai drept îndatorire de căpeteniă, pe 
faţă sc pe ascuns, 10) de a cerceta şi afla în ce 
mod suveranii şi supuşii lor judecă Revoluţiunea 
francesă; 20) de a propaga adevăratele principie 
ale Revoluţiunei printre Francesii şi supușii fran- 
cesi stabiliți printr'acele ţ&ri(3). 

In Bucuresci, ceva mai târditi de cât 1793, 
eraii vro 20 de Francesi şi supuşi ai Franciei. 
Consul frances âncă nu se afla. Numai Rusia şi 
Austria aveai consulate la Bucuresci. Prima, Ru- 

13) Doc. privit. la Jet. Rom. vol. III, pag. 89.
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sia, înființase consulatul să la 1783, acum uă 
sută şi nouă ani; a doua, Austria, la Octobre 
178344), adică acum uă sută şi 8 ani. Când du- 
cele de Choiseul-Gouffier plecă din Constantino- 
pole, şi prin urmare nu mai fu cine s€ ţină în 
fr&i republicanismul ardent al multora din Fran- 
cesii veniţi prin Marsilia în capitala Sultanilor şi 
în cele-l-alte ţ&riale Orientului, Bucurescii ca tâte 
oraşele primi îndată în sînu-i vro câţi-va sazs- 
culottes. In Bucuresci, de către boerii cei b&trâni 
şi de către Gmenii cei neobicinuiţi cu năsdravă- 
niele ce scorniaă, debitaă şi făcea /2s saus- 
culoltes, li se dise ăstor Gmeni afe/pzszzi, 6meni 
cari dati cu barda 'n Dumnedeă şi 'ndrugau un 
fel de înşiră-te Mărgărite, în care, după spusa 
celor bătrâni, cuvintele /iderză, fraternită, egalită 
za ra houcă tesunati întocmai ca nesce clopote de 
înmormântare pentru vechiul regim. Aceşti age/- 
fasifi vor deveni mai târdiu zavergzi, şi mai la 
urmă, înmuindu-se şi încuminţindu-se, vor fi numiţi 
Gonjourişti, pentru a deveni acum 70 de ani în 
Grecia şi acum 50 de ani la noi primii luptători 
ai redeşteptărei naţionale la Atena, la Iaşi şi la Bu- 
curesci. 

Primul sazs-culortes, cel d'ântâiu ape/prsz/ fran- 
ces care a trăit în Bucuresci acum 99 şi 98 de 
ani este Francesul Hortolan(!5). 

  

14) Laurian: storia Românilor, pag. Ş51, 
15) Doc. pri. da Dtor. Român. Supl. 1, vol.- III, pag. 93,
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Hortolan. era un negustor, —din ceia cari fac 
politică, der sciți «politică extrafain Şz da nemu- 
rive>, Şi cari nu întârdiază de a vede, cum dice 
Românul, că 

La ]liă 
N prăvăliă, 

Jjscă șorecii 'n călcâiă, 

era, dic, un negustor frances stabilit cam pe la 
1792 în Bucuresci, împreună cu tovarășul său 
Pellet şi cu teşghetarul s&i Jaume, numit în scri- 
sorile ce citez directorul casei Pe//e/ E Flortolan, 
primul Magazin Unversal din Bucuresci(16). 

Hortolan era prietin cu 'Turnavitu şi prin ur- 
mare cu Rhigas. Ruffray, alt Frances, era secre- 

tarul principelui Alexandru Moruzi. Ruffray era 
un sazs-culottes, tot atât de ape/piszt ca şi Horto- 
lan. Marie Descorches, ambasadorul Republicei 
francese din Constantinopole, spune la 24 Decem- 
bre 1794, ministrului afacerilor străine din Paris, 
că Rufffray este de un civism şi de un republica- 
nism ardent. Şi el era prietin cu Hortolan. 

Frigurile Revoluţiunei cari bântuiaă grâznic 
la Paris, sguduia sdraven şi pe republicanii din 
Bucuresci. Pe lângă aceste friguri ale Revoluţiu- 
nei, se mai adăugeai în Bucuresci frigurile mai 
prosaice ale ţărei, frigurile paludeane de cari Hor- 

16) Doc. priv. la Jstor, Rom. Supl. IL, vol. III, pag. 95 şi 101.
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tolan suferea într'una. şi pe cari Ruffray le com- 
bătea, bând cu eroism. rachiurile şi vinurile ro- 
mânesci, nu cu litrul, noua măsură decretată de 
Convenţiunea Naţională din Paris, ci cu bătrâna 
şi capacea oca românescă, âncă în vigâre la Bu- 
curesci, | 

Friguri într'un fel, friguri într'altul, -Hortolan, 
Ruffray, Turnavitu şi prietinii lor erai dilnic în- 
truă stare de neîntreruptă escitaţiune, —un fel de 
ciudată căldură, care "i făcea s& vedă republicani 
prin tte părţile. 

Hortolan cerea audienţe la Spătarul lui Mo- 
ruzi, uă rudă a Domnului, al cărui nume nu-l gă- 
sesc în interesanta listă a boerilor divaniști, ce a 
bine-voit să 'mi dea onoratul nostru vice-preşe- 
dinte, d. V. A. Urechiă. Hortolan cerea audienţe 
la Spătar, pentrua tracta cestiunea vămuirei măr- 
furilor francese la graniţele române, şi în loc de 
a tracta acâstă cestiune, stacojiul republican s'a- 
puca la discuţiunea principielor proclamate de Re- 
voluţiune şi consacrate de Convenţiune. 

«Spătarul, dice Hortolan într'uă scris6re a- 
«dresată lui Marie Descorches, ambasadorul Re- 

«publicei la Constantinopole, Spătarul are un ca- 
«racter curat republican şi am . vorbit cu densul 
«ca şi cu un adevărat cetățen>,—cu alte cuvinte 
i-am dis 44 şi mi-a dis ză, întocmai ca un ade- 
vErat saus-culottes. Aceste sciri, Hortolan le tră- 
mite lui Descorches din Bucuresci la Constanti- 
nopole, pe uă hârtiă cu devisa ape/pzszfă : «Lz-
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bertă, Fgabiti ou la Mort, purtând data noului 
calendar al Republicei, adică 23 Wendemrari, 
anul II-lea ai Repubiicei Prancese, una şi indvi- 
s7bzlă, ceia ce va să dică 15 Octobre 1793, acum 
98 de ani. 

Din scrisorile lui Hortolan şi dintraltele ce 
citez, se vede lămurit că, conform instrucţiunilor 
ce avea, Descorches, ambasadorul din Constan- 
tinopole, voia să organiseze în Bucuresci, un biu- 
roi de informaţiuni care s€ "i procure sciri din 
Polonia, Ungaria, Moldova şi de unde să plece 
emisarii, adică spionii Republicei, cu anumite in- 
strucţiuni într'aceste ţări nemulțămite cu politica 
Rusiei şi cu politica Austriei. 

In Ungaria, fierberea era mare. Iosef II mu- 
rise după ce încercase în tâtă vița de a face 
reforme şi nu reuşise cu nici una. Spiritualul prin- 
cipe de Ligne, amicul frumâselor Moldovence de 
la laşi, dicea de Iosef II «drăguţul de '"mperat» 
al ţăranului român, din Transilvania, că el a fost 
cu reformele scle în t6tă vicţa întocmai ca omul 
căruia îi vine s€ strănute, care dă să strănute, 

care e cât p'aci s€ strănute şi... nu strănută. 

Totuşi, încercările lui de reforme în Ungaria 
şi Transilvania infuriaseră adânc pe magnați şi pe 
întreg poporul maghiar... De altmintreli, dragă 
Dâmne! e atât de lesne s€ faci pe Ungur s€ se 
înfurieze, s& turbeze şi s& spumeze. Midlocul? fârte 
uşor: spuneţi-i adeverul— şi apoi aţineţi-vE s€ “i 
vedeţi efectul: e fulgerător şi năsdrăvan. Tună
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în tâte societăţile de cultură. Trăsnesce în Frde/yz 
Maghiar Kultur Fgylet, Pesta urlă, Posony răc- 
nesce şi 'n Koloşvar Maghiarul cu bolovani în 
mână s'aventă către ceruri s€ vedă de vorbesce 
Christos pe unguresce. 

Asupra acestui foc şi acestei uri a Maghia- 
rilor în contra Casei de Habsburg, represintată 
în 1793 de Leopold II, fratele şi succesorul lui 
losif II, cădu ca valuri de petrolii principiele Re- 
voluţiunei francese. Magnaţii unguri deveniseră, Ja- 
c6bini şi saus-culottes. Hajnoczy, Laczkovici, Szent- 
mariai făcură un catechism popular, menit a pro- 
paga principiele Revoluţiunei francese, icr Bacsâny 
traduse /Marsreza, pe care călâul avea so ardă 
la Pesta cu alte multe publicaţiuni revoluţionare(?), 

S& nu uităm că tot acum Românii din Tran- 
silvania înfiinţeză Soczetatea filosofâscă în care mai 
multe cercetări ne-ar face pâte să vedem uă su- 
cursală a Soczefăfei Amzcilor din Bucuresci, îi 
tzargia tuv gilwv despre care am vorbit. Ceia-ce 

e sigur e ca „Soczefa/ea filosofscă din Ardel se 
pune în strînse legături cu cei de la Bucuresci. 
S& nu uităm de asemenea că cu un an, doi, îna- 
inte, apăruse faimosul memorii al Românilor tran- 
silvăneni Sugplex libellus Walachorum5). 

Cu aceste ţtri în cari din temeliă se sgu- 

17) Louis Leger: Zistoire de PAutriche-Elongrie (colecţ. Duruy) 

pag. 470. 
18) Densuşanu: Jsfor. ii. Române (pag. 110 şi 113). Papiu 

Ilarian: Viţa, operile şi activ. lui George Şincai.
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duia vechia stare de lucruri, Descorches voia să 
se pună în relaţiuni printr'ajutorul' biuroului de 
informaţiuni din Bucuresci, precum tot printr'acest 
biuroi voia s€ corespundă şi cu eroicii luptători 
ai Poloniei, cari, după faimâsa şedinţă de la 23 
Septembre 1793 — ședința mută de durere Şz de 
rușine, — se revoltaseră şi, sub conducerea lui 
Tadeu Kociusko(:9), începuseră în contra Rusiei 
uă luptă cu atât mai sublimă cu cât mai neegală 
era între victime şi călăi. 

"Până când acest biuroi de informaţiuni sc 
înființarea unui consulat să se dese&vârşescă la laşi 
seu la Bucuresci, republicanii profitai de Evreii 
stabiliţi la lași pentru a ave sciri din Polonia, 
ier graniţele despre Transilvania nefiind straşnic 
închise, relaţiunile între republicanii din Bucuresci 
şi r&svrătiţii din Ungaria se 'ntreţineai cu multă 
înlesnire. 

Polonesii, Ungurii, Grecii, veniţi de prin tâte 
părţile umpleai cafenelele Bucurescilor. Zes Drozts 
de î Homme, « Drepturile Omului» fuseseră traduse. 
Hortolan dice: Presgue pus /es negoctants de Ța- 
nina et de Î Albania dtablis zei, ă Bucavest, sont 
des sans-culottes, —mai toți neguţătorii din Janina 
şi din Albania, stabiliți aci la Bucuresci sunt toţi 
apelpisifi. Toţi erai pentru republică şi cereată 
cu stăruinţă lui Hortolan s& le dea canţonetele ja- 
cobine ce "i sosiai din Paris prin Constantinopole 

  

19) Alf. Rambaud: Fist. de la Russie, pag. 501, (colecţ. Duruy)
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ca să le cânte şi ei. Când se încindea discuţiunea 
între partisanii Revoluţiunii şi aceia ai Rusiei, mer- 
geai adese-ori pân€ la bătaiă. Intrun rând, ne 
spune Hortolan, decă ruso-filii nu ar fi recunoscut 
adeverul celor dise de amicii noştrii se 'ncepea uă 
peruidlă şi uă ghiontuiclă de sar fi dus pomina 
mai departe de cât Bucurescii(20). 

De altmintreli, sgomotele cele mai deosebite 
şi adese-ori cele mai ciudate circulau prin Bucu- 
resci. Unii spuneai că Varşovia a fost luată de 
Polonesii lui Kociusko; alţii afirmai că Ruşii sunt 
învingători. Grecii patrioţi din Viena scriai la 
Bucuresci, că Sfânta Revoluziune, 1) yua î7ravdoTaots 

va isbucni în capitala Habsburgilor. Din Transil- 
vania veniati sciri că acolo, cu mic, cu mare, sunt 

toţi pentru Revoluţiune, pentru Francia, pentru 
națiunea căreia d'atunci îi mergea numele de Za 
Grande Naton în tot Orientul. — Timpuri de fer- 
bere, de încurcături nesigure şi chinuitâre, cu c€- 
suri cari aduceai ce n'aduce anul, adi luminâse 
ca uă di de Maiu, mâine posomorite şi încruntate 
ca furtunile mărei. 

In laşi şi în Bucuresci, inimele Grecilor au 
trecut prin tâte aceste chinuri şi veselii vijeli6se; 
aci s'au audit pentru prima 6ră cântecile jalnice 
ale lui Athanase Christopolu care, cu Alcmann, 
plângea libertatea înmormântată a Greciei, într'a- 
ceste frumâse versuri : 

  

20) Scrisârea lui Hortolan mal sus citată.
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Nov Ocizgva pouere miwra, 
Niv diyea tidere mdvra, 
Kewrâr îuc oreiceyyve xaă rog. 

«Şi-acum, lacrimi, curgeţi tâte; şi-acum, chinuri, 
sosiți t6te; străpungeţi--mi inima! 

La aceste cuvinte sfâşiitâre, din piepturile 
vitejilor, tot aci în Bucuresci, isbucniai versurile 
înflăcărate ale lui Rhigas: 

Biioi uâv ovţunrareuiraa, 
vio vă ue ds ore 
Tov dxgiov Movooviudvov, 
Tijs Eiiddos riv Tvocivrov ; 

«PenE când fi-vom noi re, o iubiţi compatrioți, 
sclavii crunţilor Musulmani, tiranii Eladei?> 

Tot aci, la Bucuresci, se petrecea adese-ori 
scene mărețe, cari reamintiau timpurile eroice ale 
Greciei clasice. Tinerii Greci şi Macedoneni luati 
icnele din cuiu, le puneati pe masă, aprindeai 
candelele şi 'ngenunchiând, cu pieptul tresăltând 
de sfânt entusiasm, cântai din poesiile lui Rhigas, 
pe faim6sa : 

Kefihirsea piâs oeas sisideon (lu, 
Ilce "avagi9uovs ye0vovc Oxi cd  VÂceuA]. 

adică: «mai frumâsă este uă vicță de un ces ]i- 
beră, de cât uă vicţă de ani nenumărați în scla- 
viă şi 'n jug».—Şi apoi sfirşiau cu jurămintul tot
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de Rhigas, pe care "| cânta punend mânele pe 
icâne : 

0 Baoiitu zâv xdouov dexitonar o 58 
Fra ybounv tv rvocvvov vi umv 2496 note. 

adică: o împărate al lumei, m& Jur 'naintea ta, 

că nici uă dată nu mă voii pleca la voinţa tira- 
nilor.> — Şi n timpul acesta, muma, tatăl şi b&- 
trânii familiei stau împrejurul acestor viitori eroi 
ai neatârnărei grecesci, şi plângea de dragoste 
şi de durere (21). 

“Tâte aceste scene, şi altele âncă ce nu cu- 
n6scem şi cari sunt fala luptelor pentru inde- 
pendinţa Greciei se petreceau aici în Bucuresci, 
centrul elenismului militant, cu ajutorul, cu prie- 
etenia, cu frăţia sinceră a Românilor (22). Cine ar 
fi avut atunci, şi cine ar ave astăgi în tâte păr- 
ţile unde se află suflare românescă, —cine dintre 
Români ar ave curagiul s& oprescă în loc, s& 
zăticnescă, ba chiar se 'năbuşe pe un popor în 
lupta lui sfântă pentru recâștigarea drepturilor 
imprescriptibile ale limbei, reinoirea deplină a na- 
ţionalităţii, atingerea idealului ce a păstrat cu 
drag de-a lungul timpului, în r&slăţirea chiar a 
celor mai crunte vecuri? 

21) Dr. Carl Iken; Zeucofhea, pag. 85 și 95 din vol. Il, 

22) Jbidem : vol. LI, pag. 256: [ec haben Sie, in der Kurze 

und mit noch mancher Unvollkommenbeit,. eine Darstellung, wie Grie- 

chenland von der Walachei Niitze zog.
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Şi totuşi, aceşti Greci, care 'şi plămădiau li- 
bertatea aci în Bucuresci şi dincolo la laşi; aceşti 
Greci cari bine-cuvîntaă pământul primitor al Ro- 
mâniei şi în avînturi de recunoscinţă juraă iubire 
Românilor, sunt acum duşmanii neîmpăcaţi ai Ro- 
mânilor macedoneni, cari astădi nu vor s& facă 
în străvechea lor patriă de cât tot ceia-ce Grecii 
făcură în patria lor. 

Ac&sta "i dreptatea popârelor; acestea's fap- 
tele netăgăduite, acestea's învăţăturile pe cari un 
prevestitor, întocmai ca Muezinul sus pe mosche- 
ele musulmane, ar trebui s& le reamintescă Ro- 
mânilor din România liberă în tâte dilele, la tâte 
ocasiunile, dicendu-le cu glas tare: <O Români, 
o fraţii mei, readuceţi-v& aminte trecutul, judecaţi 
presintele, vedeţi unde sunteţi, gândiţi-vE cu cine 
lucraţi şi nu v& încredeţi de cât în voi înşi-văl 

Pe atunci Grecii ne iubiai, căci ţările n6stre 
erai scena liberă unde, ajutaţi de Români, pre- 
găteaui frumâsa dramă a independinţei lor naţi- 
onale. 

La Bucuresci, Alexandru Moruzi, ten&r de 
vro 32 de ani(23), amic al Franciei şi al litera- 
turei francese, nu cuteza totuşi a 'şi ar&ta -pe față 
acesta iubire. Consulii Austriei şi Rusiei era 
lângă dânsul pentru a “i reaminti adevărul lor. 

"« Consulul Rusiei din Bucuresci, dice uă notă 

  

23) Doc. priv. da It. Rom. Colecţ. Odobescu, vol. IL, fase, I, pag. 112.
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«adresată Comitetului de Salut Public din Paris, 
«la 19 Pluvios, anul III al Republicei (7 Febru- 
«arii 1793(24),—consulul Rusiei şi numeroșii sei 
«agenţi conduc singuri postele stabilite pe frun- 
«tariele polonese şi moldovenesci, trag ca un zid 
«de închisâre între aceste două state şi restul Eu- 
«ropei, interceptă scrisorile, împedică comunicaţi- 

«unile, supără pe călători, se amestecă în aface- 
«rile guvernului civil şi exercită ca un fel de zefo 
„asupra hotărtrilor luate de Principe şi de Con- 
«siliul sei. In starea de umilire în care se găsesce 
«guvernul Sublimei Porţi, Principele şi Divanul 
«nu ati curagiul s& resiste la voinţele supreme 
«ale consulilor». 

Aceste informaţiuni precum şi altele cari vor 

urma, le estragem din scrisorile, memoriele şi ra- 

pârtele lui Constantin Stamate, om devotat casei 

lui Mihai Şuţu, acum în 1794 Domn în Moldova. 
Constantin Stamate, Român să Grec nusciii, era 

în 1704 la Altona lângă Hamburg (25) în calitate 
de agent fără caracter oficial, mai propriii: spion al 

Republicei francese. Constantin Stamase servise 

înainte în diplomaţia otomană cu d. de la Roche, 

fusese informatorul multor Domni ai Moldovei (26) 

şi ai Munteniei, fusese secretar al lui Mihai Şuţu 

şi, de când cu Revoluţiunea, se naturalisase Fran- 

ces, intrase în serviciul Ministerului afacerilor stră- 

24) Ibidem, pag. 103. 
25) Jbidem, pag. 100. 
26) Doc. priv. la si. Rom, Supl. 1, vol. III, fasc. 2, pag. 403.
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ine din Paris şi prin rapârte bine făcute, prin 
combinaţiuni şirete şi şiret înjghebate, atrăsese 
atenţiunea, superiorilor sti din Paris. 

Cunoscător adânc al tuturor intrigelor cari 
se petreceau în principate la Iaşi și la Bucuresci, 
Stamate nu încetase de a corespunde cu cei de 
la Curțile Beilor fanarioți. Printr'aceştia, Descor- 
ches, ambasadorul Republicei de la Constantino- 
pole, află de Stamate şi "1 cere ministrului din 
Paris, pentru a'| întrebuința în Polonia şi ?n prin- 
cipatele române(27). Stamate ne spune într'uă scri- 
s6re a sa că la Curtea din laşi principiele repu- 
blicane sunt mai bine v&dute de cât la Bucuresci. 
Afirmaţiunea, lui Stamate este coroborată de scri- 
soreă unui Frances de la Iaşi, Cado de Lille, 
care venind la Iași găsesce pe boieri rostindu-se 
pe faţă unii, pe ascuns alţii, pentru Revoluţiunea 
francesă (28). Er într'uă altă scris6re, un alt Fran- 
ces ne spune că la Bucuresci, boierii din proti- 
pendadă, fiă din mândriă, fiă din lene, nu sunt 
republicani, pe când boierii din mâna a doua și 
negustorii ascultă cu drag şi împărtăşesc cu foc 
«nemuritorele principie» (29), 

Stamate ne esplică republicanismul curţei prin- 
ciare de la Iaşi prin faptul că secretarul princi- 
pelui Mihai C. Şuţu era Kodrică, un partisan al 
Franciei, duşman al Rusiei şi al d-lui de Choi- 

  

27) /didem, vol. II, pag. 100. 
28) Zbidem, vol. III, pag. 438. 
29) Zbidem, vol. III, pag. 435.
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seul-Gouffier. Pentru acest Kodrică, Stamate cere 
guvernului din Paris Colecţiunea Fnczc/opediei ca 
un dar propriă al întări şi mai mult în credul 
lui republican. Tot acum se mai afla la lași un 
republican gata a'şi sacrifica până și ultima pi- 

cătură de sânge pe altarul patriei. Acesta era 
Zedoulz, cum ne spune Stamate(39). 

Ast-fel fiind lucrurile pe la sfârşitul lui 1794, 

Stamate fu cel d'ântâii care propuse înfiinţarea 
la Bucuresci a unui consulat frances. Nu intrăm 

în amenuntele acestei afaceri, care fu multă vreme 

tractată de duoi ambasadori ai Republicei la Con- 

stantinopole, de Descorches şi succesorul lui, Ver- 

ninac, şi de Stamate care scria întruna rapârie 

şi note forte bine redactate şi forte Juste în ve- 

derile lor. 
S& spunem numai că Ministerul din Paris, 

după ce căpătă învoirea Porţei biruind oposiţiunea 

dirjă a Austriei şi Rusiei, voi se numescă în pos- 

tul de agent consular la Bucuresci şi laşi “chiar 

pe Constantin Stamate. Aţiţat de miniştrii Cate- 

rinei şi lui Leopold II, Divanul respinse pe Sta- 

mate sub cuvint că e Raia. Ministrul frances ar 

fi voit s&l trămită ca agent secret, Stamate însă 

nu primi pe cuvintul că /z sysfâme des agents eu. 

poyâs de Pavis est acinellement trop dicrit, trop 

sentant da propagande Jacobine, — adică : sistemul 

agenţilor secreţi trămişi de la Paris este în tim- 

  

30) Zdidem, vol. ÎI, pag. 98.
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pul de faţă pre deochiat şi pre mirâse a propa- 
gandă jacobină (31). 

Totuşi, r&mâne bine hotărit că, mulţămită 
acestui Constantin Stamate şi raportelor lui către 
Comitetul de Salut Public din Paris şi către tră- 
mişii Republicei din Constantinopole, consulatul 
frances fu înfiinţat la Bucuresci în 1795. Inainte 
de acestă epocă, Stamate era la Paris, pentru că 
din Altona fusese gonit, de 6re-ce Gazeta de Fla- 
noora din Marte 1794 "| acusase că a venit acolo 
ca agent al jacobinilor, pentru a resturna Consti- 
tuţiunea germanică (32). 

Fiind ambasador la Pârta Verninac, primul 
consul frances care plecă la Bucuresci în Iuliă 
1795 este cetăţenul Emile Gaudin, în verstă de 
25 de ani, însoţit de secretarul s&ă Montal, în 
versă de 22 de ani(33). Primul era plătit cu 7500 
de lei pe an şi al doilea cu 1200 lei pe an. Ca 
lefuri, după cât se vede, nu erati tocniai resfăţaţi 
primii diplomaţi francesi cari veniră oficial la Bu- 
curesci, 

La Bucuresci, Gaudin fu bine primit de Alexan- 
dru Moruzi şi'şi luă ca Dragoman al consulatului 
scu pe Rhigas (54). La Paris, prin intrigele lui 
Stamate, numirea lui Gaudin, acusat că este un 
ce-devaut, adică un monarchist şi ofiţer desertor, 

31) Zbidem, vol. II, pag. 117. 
32) JBidem, vol II, pag. 117. 
33) Jbidem, vol. IL. pag. 133 şi vol. II pag. 336. 
34) Revue de Giograph. (an. cit.) pag. 252.
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făcu scandal, şi schimbarea lui fu hotărită. Un 
decret al Directoriului cu data de 19 Pluvios anul 
4-lea al Republicei (8 Februariu 1796 (35) şi sem- 
nat de Directorul Le 'Tourneur şi de ministrul 
Delacroix numesce pe Constantin Stamate —titlu 
oficial — « Consul general al Republicei Francese 
în provinciele turcesci situate dincolo de Dunăre». 

Se dă lui Stamate ca secretar cetăţenul Louis 
Parant din Argenson, tânEr instruit şi fârte pro- 

_tegiat de deputaţii Isabeau, Ruelle şi Neveu. 
In timpul pe când lucrurile acestea se petre- 

ceai la Paris, Gaudin tracta la Bucuresci cu A- 
lexandru Moruzi cestiunile de interes comercial. 
Casa Pellet şi Hortolan era obiectul principal al 
preocupaţiunilor s€le(36). Lucrând ast-fel îşi călca 
instrucţiunile care 'i ordonai s€ lase la uă parte 
ori-ce altă cestiune, şi s& nu se ocupe de cât cu 
propagarea principielor republicane şi cu suscita- 
rea de piedici şi neajunsuri Rusiei şi Austriei în 
principate şi 'n deosebi la Bucuresci şi la laşi. 

De aceia, în Martie 1796(37), Gaudin e re- 
chiămat la Constantinopole. De altmintreli, cu 'n- 
ceputul acestui an e uă schimbare generală și la 
Constantinopole şi la Bucuresci. La Constantino- 
pole, în locul trămisului frances Verninac, este nu- 

mit generalul Aubert Du Bayet; la Bucuresci, 
Alexandru Moruzi demisionase şi la Constantino- 

35) Doc. priv. da Istor. Rom. Supl. L. vol. III, 1 pag. 410. 
36) Jdidem, vol. Il, 1, pag. 413—422. 
37) Jbidem, vol. IL, pag. 141, 

32.135 ” 16
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pole erati patru candidaţi pentru Tronul ţ&rei Ro- 
mânesci(38): Hangerliu, Dragomanul lui Căpitan- 
Paşa, Alex. Mavrocordat, bătrânul Alexandru Ip- 
silante şi Mihail C. Şuţu care fusese în Octobre- 
Noembre 1795, înlocuit la laşicu Alexandru Ca- 
limachi. 

Bătrânul Ipsilante reuşise a fi numit într'uă 
domniă care nu va ţine nici un an. Consulatul 
frances se afla de uă camdată pe mâna ten&rului 
secretar Montal, căci Gaudin plecase cu soţia sa - 
la Smyrna, nevoind s'o lase, dice el întruă scri- 
s6re de la 31 Marte 1796(39), într'un oraş în care 
luxul este fără fr&ă, virtutea aprâpe necunoscută 
şi jocul de cărţi obicinuita îndeletnicire şi a băr- 
baţilor şi a femeilor. 

In locul lui Gaudin, pent la sosirea lui Sta. 
mate, se trămite în calitate de comisar provisorii 
al consulatului frances din Bucuresci Francesul 
Sainte-Luce(40). 

La Constantinopole ânsă, îndată ce familiele 
fanariote audiră că Stamate vine cu titlul de Con- 
sul general în ţările române, se făcură foc şi pu- 
seră în mișcare tot creditul şi tâtă trecerea ce 
aveai la Portă pentru a nui se da recunâscerea. 

Nu intrăm în amenuntele acestei afaceri. E 
destul a spune că Moruzescii, acum partisani ai 
Rusiei, săpară şi combătură pe Stamate, ir Şu- 

  

38) Jbidem, vol. Îl. pag, 137. 
39) Jbidem, vol. II, pag. 141. 
40) Jbidem, vol. III, pag. 425.
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ţulescii, partisani ai Franciei, îl sprijiniră. De giaba 
tote. Reis-effendi declară trămisului Republicei, 
generalului Aubert Dubayet, că uă dată cu capul, 
Turcia nu va permite unui Raia, de şi naturalisat 
Frances, s€ fiă consul în România. Vădqând a.- 
cestă nestrămutată hotărire a Porţei, trămisul Re- 
publicei numi sub reserva aprobărei Directoriului 
din Paris, pe generalul de brigadă Carra Saint- 
Cyr, însărcinat de afaceri al Republicei francese, 
pe lângă principele Ţerii-Românesci(41). 

În timpul acesta uă mulţime de Polonesi se 
aflau la Bucuresci, nu la Iaşi; căci de acolo, con- 
sulul rus Lascaroff, Ze fus fin zntrigant gue la 
Russie at lâcht contre les Tures—cel mai sub- 
ţire intrigant căruia Rusia îi dede drumul în Tur- 
cia(42), — i-ar fi ridicat într'uă bună dimincţă şi i-ar 
fi trimis în ficrela Petersburg, tocmai cum facuse 
cu francesul Durosoy, pe care, diua nămiada mare, 
îl arestase la lași, îl trămisese în Rusia, şi'l ţi- 
nuse şâse luni în închis6re, din causă că voia să 
descopere uă conspiraţiune urdită în contra Tur- 
ciei de Alexandru Mavrocordat, fostul Domn al 
Moldovei, de Consulul Lascaroff, de patriarchul 
Eugenii şi de episcopul de Pultava(43). 

Polonesii deci stai la Bucuresci. Aci se afla 
şi generalul Dombrowski, refugiat după învinge- 
rea desăverşită a Revoluţiunei de către armatele 

41) Zbidem, vol. IL, pag. 165. 
42) Jbidem, vol. UI, 1, pag. 436. 
43) Jbidem, vol. IL, pag. 134 şi vol. III pag. 462,
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lui Suvarov(44). Colonia polonesă, forte numerosă 
la Bucuresci, hotărise s€ trămită pe Dombrovski 
la Paris, s€ intre în negociaţiuni cu Directoriul(45) 
mai cu semă acum când armatele Republicei, sub 
comanda tântrului general, Napoleon Bonaparte, 

aţintiseră ochii lumei întregi asupra Italiei, unde 
victoriele ostaşilor francesi se urmai cu uă iuţelă 
ne mai pomenită în fastele istoriei militare a tu- 
turor popârelor. 

Generalul Carra Saint Cyr petrecu aprâpe 
un an la Bucuresci. În timpul acesta, Pasvantoglu 

începe mişcarea sa în contra Porţei. In Italia, Na- 

poleon, alt factor de mare însemnătate pentru 
cestiunea Orientului, şi de la Paris 'Talleyrand 
numit la începutul lui 1797 ministru al Afacerilor 
străine, — urmau cu deosebită băgare de scmă 
faptele lui Pasvantoglu, care spunea ori-cui voia 
s& '] asculte că el va deveni Bonapartele Orien- 
tului(46). Vaillant afirmă că Pasvantoglu ar fi fost 
prietin cu Gaudin(47. Documentele colecţiunei O- 
dobescu ne aretă că atât Carra Saint-Cyr, cât și 
succesorul s&i Flury, numit consul general la Bu- 
curesci în Decembre 1797, pricepeai folâsele ce 
ar nasce pentru politica francesă în afacerile O- 
rientului, decă revolta lui Pasvantoglu ar fi fost 
bine condusă. Napoleon, mai târdiă, ajuns împ&- 

44) Jbidem, vol. III, pag. 439. 
45) Doc. priv. la Istor. Rom. Supl. L, vol. III, pag. 456. 
46) Zbidem, vol. Ii, pag. 482—483. 

47) Vaillant: Zes Roumaius (Paris 1844) pag. 266.
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rat, va trămite la Vidin pe adjutantul Mcriage. 
Lucrul acesta se petrece după 1800, şi deci ese 
din subiectul nostru(48). 

In Bucuresci, acum, în 1797, principiele Re- 
voluţiunei francese se întrupaii în pers6na lui Na- 
poleon Bonaparte. Rhigas, care era acum la Viena 
ocupat cu publicarea Marei Cărfi geografice a 
Greciei, scria prietinilor săi din Bucuresci că sa 
născut Mântuitorul Orientului. Intre preliminările 
de la Leoben şi tractatul de la Campoformio, 
Napoleon chiămă pe Rhigas la Veneţia, pentru 
a'i cere lămuriri în afacerile Resăritului(49). Nimic 
din cele ce Rhigas a vorbit cu viitorul împărat 
nu a r&mas scris. Faptul este că la Bucuresci 
victoriele lui Napoleon provocau un entusiasm 
colosal, mai cu s&mă printre Grecii cari credeau 

că în el li-s'a născut modernul Achile, 
Când consulul Flury veni în Bucuresci după 

tractatul de Campoformio şi adresă Francesilor 
și supusilor Francesi uă circulară, nu 25 de Fran- 

cesi, ci uă mulțime veniră la consulatul frances 

din strada Carol I, odinidră uliţa /ş/zcarzlor, şi 

pe urmă uliţa Fyancesă, pentru a frzfzsz, adică 
pentru a saluta pe trămisul Republici. 

Talleyrand ministru al Afacerilor străine, Na- 
poleon comandant al armatelor victoridse din 

  

48) Annales de VEcole Libre des Sciences Politigues (Paris, 1883) 
Auguste Boppe: Ze mission de Padjutant-commandant Meriage ă Widin, 
1807—1089, pag. 259. 

49) Revue de Gâgraphie (an. cit) pag. 450.
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Italia, Anglia, Rusia şi Austria spăimântate de 
aceste biruințe, lesne îşi pote închipui cine-va cum 
fu primit de Ipsilanti consulul Flury. Cei doui 
stâlpi ai guvernului bătrânului principe, George 
Mavrocordat marele Spătar, şi Constantin Şuţu 
marele Postelnic(50) erau cu dânsul de uă amabi- 
litate esemplară. Flury avea drept cancelar pe 
un fost diarist din insula Saz- Domingo din Antile 
(venia cam de departe în Bucuresci)(5:), Acesta 
se numia Dubois de Saint-Maurice, i&r vice-con- 
sulul care fu numit sub ordinele lui Flury la Iaşi, 
se numia Louis Parant. 

Insoţit de cancelarul săi Dubois de Saint: 
Maurice, Flury îşi făcu visitele pe la toţi boetii 
cei mari din Bucuresci(52), şi toţi se grăbiră a i-le 
întorce. La un prând dat de consulul frances, 
nici unul din invitaţi nu lipsi, icr la uă mică pe- 
trece, lucru până atunci ne mai v&dut, boerii ve- 
niră cu cocânele lor,—ce guz a fait fumer les 
cousuls vusse et allemand qui nont jamais pu vd- 
ussir A alhirer chez cux, dans des fâtas gatils ont 
dountes une femme de doyard valague, et cepen- 
dant de consul allemand et son chancelier sont 
marids,—adică : ceea-ce a făcut s€ pufuie pe con- 
sulii rus şi austriac cari nai putut nici uă dată 
s€ reuşescă a atrage la dânşii, la serbările ce at 
dat, uă cocână de boier. munten, și cu tâte a- 

  

50) Dac. priv da Zstor. Rom. Supl. I, vol. III, pag. 445. 
51) Jbidem, vol. III, pag. 467. 
52) Jbidem, vol. II, pag. 152.
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cestea consulul austriac şi cancelarul săi sunt 
însuraţi. 

Societatea bucurescenă primi deci cu braţele 
deschise pe Flury. La 24 Februariă 1798, uă 
vEnătâre mare se dete în on6rea consulului fran- 
ces de marele boer Grigore Brâncovânu. Invita- 
ţiunile curgeaă din t6te părţile. Flury era cu atât 
mai stimat, cu cât nici el, nici cancelarulsăă Du- 

bois de St. Maurice nu jucaă cărti — calitate ce 
era pe atunci cu atât mai preţuită la Bucuresci, 
cu cât era mai rară. De atunci şi până în dilele 
nâstre s'aă făcut legi, și s'au făcut chiar amen- 
damente apf-carfoforesci cari, dice-se, ai sventat 
jocul de cărţi în limitele posibilului omenesc şi... 
românesc. 

Altele eraă Ens& grijele consulului. Pasvan- 
toglu devenia din ce în ce mai ameninţător, şi 
ceia-ce e curios e că boerii din ţera românâscă, 
ne spune Flury(53), se bucuraii de succesele re- 
belului în contra armatei Sultanului. Ei credeati 
că ori-ce va slăbi pe Turci ne va fi spre folos. 
Istoria le-a arătat că se 'nşelaseră adânc. 

Tot acum, în lanuariă 1798, Alexandru Ip- 
silante este revocat şi ?n locu-i vine la tronul 
Ţerei-Românesci clientul lui Căpitan-Paşa, Con- 
stantin Hangiarliu, care avea s& se sfârşescă atât 
de tragic. 

N'apucase bine s€& se aşede în scaun Han- 

53) Zbidem, vol. IL, pag. 482.



248 Bucurescii în timpul 

giarliă, şi Bucurescii sunt inundaţi de un mani- 
fest scris în limba grecă modernă. Acest mani- 
fest fusese tipărit la Viena în faimâsa tipografiă 
a lui Gheorghie Vendotti şi fusese trămis pe as- 
cuns la Bucuresci(54). 

SE notăm coincidenţa : după conversaţiunea 
lui Napoleon cu Rhigas la Veneţia, apare mani- 
festul care este trămis cu lădile nu numai la Bu- 
curesci, ci şi în tote centrele culturale şi patrio- 
tice ale Grecilor. Intr'ânsul se făcea un apel în- 
flăcărat către poporul grec să se scâle, să 'nc&pă 
lupta, s€ învingă scă s& mâră pentru libertate, 
urma apoi uă lirică descripţiune a fericirei şi li- 
bertăţei din vechia Eladă, şi se sferşia tot cu 
versurile din Marsiliesa lui Rhigas : 

sira, motdes rw E Apo, 
Oxaigos zis O0Eng 1-3. 

Impresiunea ce acest manifest produse în 
Ţerile române şi în tâte provinciele subjugate 
ale Imperiului fu atât de tare, în cât moliia ŞI 
tembela atenţiune a Turcilor fu sguduită vârtos 
de tot. Se de ordine Valiilor, Paşalelor şi Prin- 
cipilor din Iași şi Bucuresci s& confisce manifestul 
și s& aresteze pe cei ce'l aveau. Hangiarliu arestă 
patru: Greci patrioţi cari Paveaă. 

Ferberea era la culme; se scia la Bucuresci 
  

54) Zbidem, vol. III, pag, 486. 
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de boeri şi neguţători cari aveai corespondenţi 
la Viena că în capul unei întinse conspiraţiuni se 
află Rhigas şi cu ministrul Republicei francese de 
la Viena, generalul Bernadotte; că acest fericit 

general, mai târdiă rege în Suedia sub numele 
de Carol XIV, după ce bătuse sub. comanda lui 
Napoleon pe Austriaci la Tagliamento şi luase 
cetăţile Gradiska, Triestul, Laybach şi Idria, fu- 
sese trămis ca ambasador în capitala Austriei în 
urma tractatului de la Campoformino; că băgase 
în r&cori pe 'Thugut; că arborase stindardul tri- 
color, ceia-ce provocase un scandal mare; şi că 
în fine, reuşise a libera din închisorile Vienei pe 
un supus frances Collombo, fost informator al lui 

Mihai Şuţu la Viena(55). 
Se sciati tâte aceste lucruri şi se aşteptau 

altele şi mai mari, când de uă dată se audi ca 
un trăsnet la Bucuresci vestea că Rhigas cu alţi 
Greci patrioţi fuseseră arestaţi de guvernatorul 
Triestului şi daţi pe mâna paşei de la Belgrad. 

“H fromia răv gilov, Societatea amicilor, fundată 
de Rhigas şi al cărui centru de mișcare era la 
Bucuresci, iâr ramificaţiunile, sucursalele şi cores- 
pondenţii în tâtă Elada şi în tâtă Turcia—Socie- 
tatea amicilor se hotări s€ facă ceia ce Rhigas 
cântase în înflăcăratele lui versuri: rescularea 
Grecilor, r&sboiul pe vicţă sâui pe mârte,—-ceva 

epic ca durere, ca sete de libertate, ca desnă- 

  

55) Zbidem, vol. pag. 133.
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dejde şi furiă patriotică. Se mai hotări un atac 
asupra cetăţuii Belgradului, unde se afla închis 
Rhigas. Acest atac ar fi fost primul act de ]i- 
bertate în aurora luptei de neatârnare. 

Se vede ânsă că pașa din Belgrad audi de 
așa, ceva, căci nu mult după arestarea sa, Rhigas 
fu înecat, spun unii; fu omorit în închis6re, afirmă 
alții. Cei cari dic că prin omor s'a sfârşit primul 
şi cel mai simpatic luptător al independenţei gre. 
ce, adaug că Rhigas luptă cu călăii săi mult până 
să filă biruit şi ca muri dicând cu voce tristă şi 
blândă: dexerov 07r0gov temea, îisvosrai îi Gea dr 
Yehe fiaorijos xai To ytvog nov Sile ouvdiei T0v yâv- 
niv xcgrrov, — adică : «am semănat rodnică s&- 
menţă; va veni timpul când ea va 'ncolţi şi pa- 
tria mea va culege dulcele-i rod.» 

Ast-fel se sfârși Rhigas la versta de 32 de 
ani, după uă viţă plină de fapte mari şi după 
ce, primul la Bucuresci şi la Viena, începu marea 
operă a redeşteptării naţionale printre Grecii de 
acum 100 de ani. 

Conversaţiunile lui Rhigas cu Napoleon la 
Veneţia, legăturile ce Bernadotte avu cu dânsul 
la Viena, numele cel mare ce Napoleon îşi câş- 
tigase în Orient şi 'n fine—lucru ce se cunoscea 
la Bucuresci şi era discutat cu înflăcărare, —origi- 
nea lui Napoleon, tâte la un loc aprindeati şi mai 
mult speranţele Grecilor. 

Se spunea cu mândriă la Bucuresci şi la 
Viena că familia Bonaparte era uă familiă curat
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grecescă, /Maznotă, din viteza provinciă Mazna, 
şi că emigrase în secolul XVII şi se stabilise, din 
ordinul Genovesilor, în Corsica, în orăşelul Pao- 
mia lângă Ajaccio. Buonaparte, diceai Grecii 
din Bucuresci, va s€ dică Ke40g utgos, parte bună(56), 
Calomeros se găsiau mulţi în Morea. Aşa cre- 
deau Grecii despre Napoleon. Zilot Românul, ul- 
timul cronicar din vremea Fanarioţilor, dice cu 
uă particulară naivitate : «Napoleon Bonaparte era 
«om prost, de nem din Corsica(57).» 

Ori cum ar fi, Ca/omeros sei «om de n&n 

prost», Napoleon schimbase cu desăverşire mer- 
sul lucrurilor în Orient, şi vega de care începu- 

seră s€ se bucure la Constantinopole şi la Bucu- 
resci diplomaţii şi trămişii francesi crescu de uă 
dată atât de mult în cât, cu tâte intrigele Rusiei, 
Angliei şi Austriei, cu tâte piedicele tamilielor 
russo-file, Aubert du Bayet la Constantinopole şi 
Flury la Bucuresci vedeau cererile lor îndată sa- 
tisfăcute la Pârtă şi la Divan. Supuşii Republicei 
francese, Corfioţi, Zantioţi şi alţi Greci, nu mai 
erai tractaţi ca pe trecut, şi ia cea mai mică in- 

șultă su pagubă făcută de administraţiunea Be- 
iului nu aveati de cât să alerge la consulat, pen- 
tru ca reparaţiune şi dreptate s€ li se facă îndată. 

Inainte de a fi fost primit în audienţă so- 
Jlemnă de a 'şi presentat erau şi scrisorile de 

  

56) Zeucothea, vol. Î, pag. 42. 

57) Hasdeu: Zilov Românul: Vima Cronică din timpul Fana- 
rioţilor, pag. 82.
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acreditare, Flury ceruse imperios într'un rînd ca 
se vină s€ facă scuse la consulat Armaşul lui Han- 
giarlii şi 'ntr'alt rând Căminarul, şi aceştia veni- 
seră : n aveati încotro(58). 

Mai mult âncă,—lucru pân€ acum ne mai 
vedut la Bucuresci, căci consulii Rusiei şi Aus- 
triei nu'l făcuseră, —Flury pentru audiența solemnă 
la Domn în diua de 14 Mai 1798(59), ceru sti 
se artte programul cortegiului. 1 se r&spunse că 
nu esistă. Il fac eu! replică dirj republicanul. Han- 
giarlii primi şi ceremonialul celui d'ântâit consul 
frances mergend la palatul din Bucuresci fu ur- 
mătorul : 

In giua de 14 Floreal, anul VI-lea al Repu- 
blicei francese, una şi indivisibilă, în zorii dilei, 
din ordinul consulului, drapelul tricolor fu arborat 
pe casa consulară. De la 8 de dimincţă, curtea 
consulatului era plină de cetăţeni francesi şi de 
supuşi ai Republicei, domiciliaţi în Bucuresci cari, 
după invitaţiunea lui Flury, aveati se "| însoţescă 
la palatul domnesc, unii în trăsuri, alţii călare, 

Era una dintr'acele dile măreţe de felul că- 
rora luna lui Mai şi sârele de primăveră le fac 
să strălucâscă în ţera nâstră, ca uă răsplată hâ- 
răzită răbdărei cu care am suferit gerurile şi vis- 
colele iernei. La 10 ore, unul din oficerii Curţei 
veni st anunţe pe Consul că Principele Hangiar- 

  

55) Doc, priv. la /stor. Rom. Supl. |, vol. III, pag. 484 şi 494. 
59) Zbidem, vol. LUI, pag. 503 şi 563,
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li e gata s&l primescă. Cortegiul, conform pro- 

gramei, porni în ordinea următore: Polcovnicul 

oraşului în capul a go de Cazaci, Căpitanul de 

Dorobanţi cu go de Dorobanţi şi cu ofiţerii lor 

toţi în mare ţinută. Pe de uă parte şi pe dealta 

a drumului mergea: 2 postelnici de uă parte şi 

2 de alta; rahtivanul şi al doilea pitar, al doilea 

comis, al treilea postelnic, ciauşul aprodilor, cia- 

uşul lipcanilor, marele portar cu toți portăreii, (nu 

ca cei de adi), trei căpitani ai Agiei de uă parte 

şi trei de alta, cinci ciohodari la drepta și cinci 

ciohodari la stânga. La midloc 'n cap, Francesii 

şi supușii francesi călări, pe urmă trăsura dom- 

nescă trasă de şese cai, înăuntru Consulul Flury, 

cancelarul Dubois St. Maurice şi ofiţărul Curţei. 

Cancelarul ţinea în mână, în sus ca s& se veqă, 

două săculeţe de mătase: întrunul era scrisrea 

de acreditare, într'altul beratul Sublimei Porţi. 

După trăsura domnescă, trâsura consulului g6lă, 

ca s& nu se mai dică de Bucuresceni, cum se 

disese pe vremea lui Gaudin, că consulul frances 

n'are nici măcar trăsură(60), După trăsura consu- 

lului, altă trăsură domnescă şi 'n fine şese trăsuri 

ale Francesilor şi supuşilor francesi mai bogaţi. 

La palat, jos la scară, Flury fu întempinat 

de al doilea postelnic, de feciorii de curte, de 

copii de casă; sus, în capul scărei, 1 primi Ma- 

rele Postelnic care ”] introduse în sala de audienţe 

  

60) /fidem, vol. III, pag. 396.
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unde, înconjurat de toţi boerii Ţărei şi împreună 
cu mitropolitul Dosithie Filitis, se afla Domnul. 
Când Flury întră, Domnul îşi scâse işlicul. Flury 
înmână beratul, scrisârea de acreditare, făcu un 
discurs de ocasiune la care Domnul r&spunse în 
câte-va cuvinte; se dede apoi dulceţurile şi cafe- 
lele, steteră de vorbă câte-va minute şi audiența 
se sfârşi. Flury fu recondus cu acelaş ceremonial 
şi prin midlocul unei mulţimi considerabile de Bu- 
curesceni cari alergaseră să vedă pe consulul fran- 
ţuzesc. Multă vreme pe urmă se vorbi de primirea 
cea frumâsă, de alaiul împerătesc cu care <Fran- 
ţuzul» fusese primit de Hangiarliu la Palat. Numai 
în 1806, trămisul lui Napoleon ], împeratul Fran- 
cesilor, consulul imperial Louis Parant, va fi pri- 
mit cu uă pompă şi cu un alait şi mai strălucit. 

Grecii din Bucuresci, ba chiar mulți din boeri 
începuseră, a crede cu hotărire că Francia va face 
şi "n Orient minunile ce făcuse în Occident, Bine 
vedut de boeri (6, Flury era apreţuit la Curte, 
€r în oraș lumea ”] respecta mai mult de cât pe 
toţi. Hangearlii, amic sincer al Porţei, sta adese- 
ori de vorbă cu Consulul general al Republicei 
francese, şi tâte cestiunile Principelui ca. şi ale 
boerilor ţinteai mereu asupra lui Napoleon, asupra 
acestui om extraordinar care suia cu paşi de uriaşi 
t6te înălțimele gloriei. 

Din nenorocire, aceste bune relaţiuni nu dura- 

  

61) Zdidem, vol. III, pag. 5ş2.
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ră mult. Din Mai şi pene în Septembre, Flury fu 
copilul desmierdat al societăţei bucurescene. In Iuliu, 
nevesta generalului Aubert du Bayet, ambasado- 
rul Republicei de la Constantinopole, cefăfâna 
Aubert du Bayet, trecu prin Bucuresci(62) pentru 
a merge la Paris. Curtea şi Societatea primiră 
forte bine pe Francesa republicană. De uă dată 
Ens& lucrurile se schimbară. La 'nceputul lui Sep- 
tembre veni vestea că Napoleon a intrat în Egipt, 
că Francia, fără declaraţiune de r&sboii, a deve- 
nit duşmană Sultanului, că uă mâniă turbată în- 
flacără populaţiunea din Constantinopole în contra 
tuturor prietinilor Republicei. 

Din ordinul Porţei, Flury fu arestat la Bucu- 
resci. Bietul consul tocmai ceruse lui Talleyrand 
voiă s€ se ducă la băi la Elopatâk în Transilva- 
nia, s& scape probabil de frigurile care '] chinu- 
iau într'una. Doctorii din Bucuresci îi consiliaseră 
acestă staţiune thermală şi, icrăşi. probabil, avea 
s& mergă cu cine scie ce boer din Bucuresci, de 
Gre-ce acum Domnii fanarioți permitea boerilor 
să trecă graniţa. Cu vro câţi-va ani înainte, Câm- 
pineanu Scarlat, tatăl nemuritorului Colonel, şi 
unul din cei mai veselnici boeri ai timpului s&i, 
spune un călător frances, Câmpineanu fusese la 
Spa, de unde povestea minuni. Câmpineanu spu- 
nea Francesului că t6te cocânele la Spa erai fru- 
mâse ca luna, €r Francesul replica boerului că şi 

62) hide, vol. III, pag. 540.
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lui era Românescă îi pare şi mai frumâsă de 
când a găsit la Zimnicea, la un prând, muștar 
franțuzesc, — da, boerule, esclama entusiasmat Fran- 
cesul, muştar franțuzesc din care am mâncat cu 
mare şi patriotică poftă, 

„et mon âme attendrie 
Du moins pour un instant retrouva sa patrie, 

adică: şi sufletul mei înduioșat, cel puţin pentru un 
moment îşi regăsi patria . . . . . . . în muştar (63). 

Când se audi că Flury este arestat în casa con- 
sulară conform unui ordin venit din Constantino- 
pole, că un ofiţer şi patru arnăuţi domnesci "| 
păzesc, că Napoleon este in Egipt, uă ferbere 
mare începu în Bucuresci. Grecii. credură că ora 

 hbertăţii e gata să sune. Vestile curgeati din tote 
părţile(64). Se anunţa dilnic că Grecii insulari ai 
pornit în Morea, că un corp de armată francesă 
va desbarca în Morea. Uă flotă francesă, afirma 

alţii, a intrat în Dardanele. S'a dus imperiul Sul- 
tanilor; crucea se va înălța icrăşi pe clopotniţa 
S-tei Sofii din Constantinopole. Zizo 4 guloyevia! 
Zizo î Q9sig Talia! Trăiască patriotismul! Tră- 
iască sora nostră Galia! 

In asemeneş înflăcărări zadarnice şi cu atât mai 
chinuitâre cu cât mai mari erau dorinţele de sfă 

  

63) Voyage ă Constantinople par PAllemagne ei la FHongrie (Pa- 
Tis, an. 7), pag, 124. 

64) Doc. priv. la Zst. Rom. Supl. 1, vol. III, pag. 532.
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rîmare a lanţului, petrecură Grecii din Bucuresci 
tot sfârşitul anului 1798 şi întreg anul 1799. 

Poporul român îi privea cu simpatiă în totd€- 
una, şi adese-ori cu compătimire. Aşa ne-a fost 
totdcuna şi inima, şi iubirea, şi urările n6stre au 

fost totdcuna pentru popârele cari luptă pentru 
limbă şi naţionalitate! In durerile şi în chinurile 

scle proprie, poporul român, acum uă sută de ani, 

avea totuşi timp s& plângă nenorocirile Grecilor. 

Şi ne miră lucrul, căci puţină odihnă îi dai îm- 

prejurările şi lui însuşi. Văcăritul lui Hangiarliu 

despre care se dusese pomina pân€ la Paris, ciu- 

ma, seceta, jafurile hordelor lui Pasvantoglu, şi 

între 1798 şi 1799 uă icrnă de crăpaii pietrele 

şi pe care poporul o ţinu multă vreme minte sub 

numele de /fua /ui Flangiarizu, pe urmă schim- 

barea Domnilor — cinci Domni în 8 ani de dile 

— şi deci nouă dăjdii, angarale, podvedi de tâtă 

mâna, unele mai afurisite de cât altele, la fine 

omorul oribil al lui Hangiarliu la 15 Februariă 
1799,— tâte aceste bice dumnedeiesci plesniai 

grei pe spinarea ţărei, în cât esclamaţiunea lui 

Zilot Românul: az ajuns negustoriă! devenise 

un sfâşiător adevăr. 
Intraceste timpuri asupra cărora, după ce le 

voni studia, va trebui s& aruncăm zăbranicul cel 

negru al durerei, — într'aceste timpuri poporul ro- 

mân nu se gândea, nu putea să se gândescă 
nici la regenerare, nici la acele libertăţi, cari se 
dai cu grămada poporului frances de Marea Re- 

344135 16
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voluţiune, nici la Napoleon Bonaparte,— poporul 
român se gândia cum s€ trăiască, cum s& ducă 
pe cerbicea lui, burduşită de lovituri, greutăţile 
blestemate ale timpului, cum s€ păstreze suflul 
de viâţă pentru posteritatea de cât dânsul de mii 
de ori mai fericită. | 

Din tote peripeţiele dramei care se petrecu 
intre 1793 şi 1800 la Bucuresci şi la Viena, cu 
Rhigas, cu Grecii patrioţi, cu Francesii saps-cw- 
/ottes şi apelpisifi, încuragiaţi toţi de Revoluţiunea 
francesă, —uă parte din boerii ţării Şi, inconsci- 
ent, întreg poporul român câștigară un singur în- 
vEţămînt, şi anume: că, atunci când ar fi vorba 
se facă şi ei pentru a lor redeșteptare ceia ce 
voiseră să facă Grecii, să 'şi întârcă privirile spre 
apus; că, departe, departe, peste 9oo de leghe, cale 
de şese s&ptemâni cu trăsura, se află țera Fran- 
ţuzului mil6să şi cavalerescă; că precum alții şi- 
ai plămădit şi crescut în Parisul cel mare Şi iu- 
bit libertatea şi independenţa ţărei lor, tot ast-fel 
ar pute și dânșii tot acolo și prin cei de-acolo 
s& realiseze visul de aur al inimei lor. Românii 
aflară că, afară de Rusia, de Austria şi de Tur- 
cia, mai sunt puteri în Europa şi că aceste pu- 
teri, tocmai pentru că nu sunt lângă ei și ţările 
lor, mai frățescă şi mai curată mână de ajutor 
le vor întinde. 

Acesta'i singura ideiă remasă în ţările rom. 
ne din agitaţiunile și năzuinţele Grecilor la Bu- 
curesci în timpul Revoluţiunei francese. [deia va
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cresce, şi pentru cel care ar urma-o tot la Bucu- 
resci în timpul când Napoleon va zgudui Europa 
cu victoria armelor sele, şi în timpul Congrese- 
lor de la Viena, ideia se va arta .ca întrupată 
în chip desevârşit şi, după vremi, înfigându-se cu 
atâta putere în mintea şi în inima fiă-cărui lup- 
tător al României viitâre, în cât nu va mai fi 
mişcare în Francia, fără ca îndată efectul ei s& 
nu s€ simtă adânc şi în ţerile române. 

Din timpul Revoluţiunei, Francia a căpătat 
şi mai deplin uă calitate pe care tâtă lumea, în 
cap cu Alexandru de Humboldt, i-a recunoscut-o 
şi i-o recundsce. Uă ideiă francesă pătrunde pre- 
tutindeni, pentru că mai totdeuna are într'ânsa 
tot ceia ce alcătuesce caracterul uman şi univer- 
sal al ideii. 

In Bucuresci, lucrul acesta a fost totdeuna 
şi fără escepţiune adeverat. Din timpul Revolu- 
ţiunei francese, din timpul lui Rhigas, Turnavitu, 
Hortolan şi Gaudin, s'a stabilit între Paris şi Bu- 
curesci, fiă în politică, fiă în literatură, fiă în arte 
şi fiă în mode, un curent atât de puternic în cât, 
când Parisul strănulă, Bucuvescii ai guturai.
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